
 
 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ว่าด้วย การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

_______________________ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขการให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชทั้งในระดับหน่วยงานและในระดับบุคคลให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งเป็นการพัฒนาการด าเนินงานด้านวิชาการ และงานสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบกับข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 
เมือ่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การให้ทุนพัฒนาบุคลากร
เพ่ือการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การให้ทุนฝึกอบรม ดูงาน และ ประชุมทาง

วิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕5 
(๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การให้ทุนพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๓) ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การให้ทุนพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช 



๒ 

 

“สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล” หมายความว่า สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษา
ทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานที่มีการแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดตั้งขึ้นเป็น
ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วย 

“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลูกจ้างทุกประเภทในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 

“คณาจารย์” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เป็นคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา หรือคณาจารย์ประจ าส านัก ซึ่งท าหน้าที่
สอน วิจัย และบริการทางวิชาการ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง ผู้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ตกลงท าสัญญาจ้าง
ในแต่ละปีงบประมาณ ในต าแหน่งอาจารย์ตามสัญญาจ้าง เพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

“การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ 
หรือประสบการณ์ของบุคลากรด้วยวิธีการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน การประชุมทาง
วิชาการหรือการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้เพ่ือให้หน่วยงานและบุคลากร
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในงานวิชาการ  งานวิชาชีพ และ 
งานสนับสนุนวิชาการด้านการศึกษาทางไกล ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ในการจัดการเรียนการสอนที่ไม่มีชั้นเรียนตามปกติ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ได้มอบหมายหรือแต่งตั้งให้บุคลากรผู้ใดผู้หนึ่งไปท าการศึกษา การวิจัย การฝึก อบรม การสัมมนา การดูงาน 
การประชุมทางวิชาการ การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ หรือเพ่ิมพูนความรู้หรือเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  
สุโขทัยธรรมาธิราช 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ที่แต่งตั้งขึ้นตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาก าหนดแนวนโยบาย หลักเกณฑ์การพิจารณา และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ทุนพัฒนา
บุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย และน าเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(๒) พิจารณาอนุมัติให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล 
(๓) พิจารณาการเรียกเงินคืนและการตัดสิทธิให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล 
(๔) แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการ

มอบหมายตามระเบียบนี้ 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ เกี่ยวกับการให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลตามที่มหาวิทยาลัย

มอบหมาย 

 



๓ 

 

ข้อ ๖ การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็นสองประเภท 
(๑) การใหทุ้นพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน 
(๒) การใหทุ้นพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ประเภทรายบุคคล 

ข้อ ๗ การพิจารณาให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ต้องสอดรับตามแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือสอดรับกับความต้องการของมหาวิทยาลัย 

หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล นอกเหนือจากที่ก าหนด 
ไว้ในระเบียบนี้ ให้สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลแต่ละประเภทเพ่ิมเติมได้ในแต่ละปีงบประมาณ  
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ

ข้อ ๘ ในกรณีที่การด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับทุน พัฒนาบุคลากรเพ่ือ
การศึกษาทางไกล ท าให้เกิดงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายหรือก่อให้เกิดรายได้ ให้กรรมสิทธิ์หรือรายได้ 
ที่เกิดขึ้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๙ การด าเนินการใดเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมของกองทุน มสธ. ๑๒ ปี การให้ทุนฝึกอบรม 
ดูงาน และประชุมทางวิชาการแก่บุคลากร หรือการให้ทุนพัฒนาคณาจารย์ที่ได้กระท าก่อนระเบียบนี้มีผล 
ใช้บังคับและยังด าเนินการไม่เสร็จสิ้น หรือยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามสัญญาขอรับทุนนั้น  
ให้ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย กองทุน มสธ. ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การให้ทุนฝึกอบรม ดูงาน และประชุมทางวิชาการแก่บุคลากร 
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การให้ทุนพัฒนาคณาจารย์ 
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การให้ทุนพัฒนาคณาจารย์
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งประกาศหรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
ข้อบังคับและระเบียบดังกล่าวจนกว่าจะด าเนินการเสร็จสิ้น 

ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติหรือต้องตีความตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
และค าวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 

หมวด ๑ 
การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน 

_______________________ 

ข้อ ๑๑ การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามที่ได้รับจัดสรร
จากมหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือน าไปสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 



๔ 

 

(๑) โครงการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยในสาขาวิทยาการใดสาขาวิทยาการหนึ่ง 
หรือสหวิทยาการ 

(๒) โครงการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชา ส านัก สถาบัน กองหรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง ให้ได้รับความรู้ และทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพเพ่ิมข้ึนในลักษณะ
ของการไปฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือประชุมทางวิชาการ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วย 

ข้อ ๑๒ ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย แต่ไม่รวมถึงผู้ที่มหาวิทยาลัยได้ตกลงท าสัญญาจ้างในแต่ละ

ปีงบประมาณในต าแหน่งอาจารย์ตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
(๒) เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของมหาวิทยาลัย เฉพาะกรณีโครงการสัมมนาของหน่วยงาน 

ซึ่งหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นต่อการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร 

(๓) เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันยื่นขอรับทุน 
(๔) เป็นบุคลากรที่มีอายุราชการคงเหลือไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หลังจากได้รับทุน 
(๕) มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๑๓ ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการขอรับทุนอ่ืนที่มีลักษณะหรือประเภทเดียวกันจากมหาวิทยาลัย 
(๒) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลา หรือลาในลักษณะอ่ืนเต็มเวลา 
(๓) เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานผล และการส่งหลักฐานการชดใช้เงินยืมทุกประเภท 
(๔) เป็นผู้ที่ติดค้างภาระงานการผลิตชุดวิชาในภาคการศึกษาที่ขอรับทุน ไม่ว่าจะเป็นการท าหน้าที่

ผู้เขียนชุดวิชา ประธานผลิตชุดวิชา หรือบรรณาธิการผลิตชุดวิชา 
(๕) มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๑๔ การเสนอขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ให้ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุนยื่นเสนอ
เอกสารโครงการตามแบบฟอร์มแนบท้ายระเบียบนี้ โดยอาจเสนอเป็นรายบุคคล คณะบุคคล หรือในนามของ
หน่วยงานก็ได ้

ระยะเวลาในการยื่นเสนอโครงการ การพิจารณา และการประกาศผลการให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
การศึกษาทางไกลในโครงการใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ และ
สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลได้ประกาศให้ทราบล่วงหน้าโดยทั่วกัน 

ข้อ ๑๕ การเสนอขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน ในกรณีที่เป็น
สาขาวิชา ส านัก หรือสถาบัน โครงการหรือกิจกรรมที่ยื่นเสนอขอรับทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ประจ าสาขาวิชา ส านัก หรือสถาบัน หรือในกรณีที่เป็นกองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่า



๕ 

 

กอง โครงการหรือกิจกรรมที่ยื่นเสนอขอรับทุนต้องได้รับความเห็นชอบเบื้องต้นจากผู้อ านวยการกองหรือ
ผู้บังคับบัญชา หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงานด้วย 

ข้อ ๑๖ โครงการที่มีสิทธิยื่นขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ต้องเป็นโครงการที่ 
ไม่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) โครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในประเทศ 
 (ก) การฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ประชุมทางวิชาการ และการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่จัดกิจกรรม

ภายในมหาวิทยาลัย หรือจัดกิจกรรมภายในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดในเขตปริมณฑลที่ไม่มีการพักค้างคืน 
 (ข) การฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ประชุมทางวิชาการ และการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่จัดกิจกรรม

ในต่างจังหวัดซ่ึงหน่วยงานที่ขอรับทุนเป็นผู้จัดขึ้น เช่น การสัมมนาบุคลากรประจ าปีของหน่วยงาน 
 (ค) การฝึกอบรม สัมมนา และดูงานที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัดซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานภายใน 

ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก และมีการเรียกเก็บค่าลงทะเบียน โดยอาจจัดภายในกรุงเทพมหานคร
หรือต่างจังหวัดก็ได้ 

 (ง) การฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
และหน่วยงานเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะน ามาพัฒนางานในความรับผิดชอบของหน่วยงานเกี่ยวกับการฝึกอบรม
ด้านภาษา 

(๒) โครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ 
 (ก) การประชุมทางวิชาการ หรือสัมมนาทางวิชาการในต่างประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะการเข้าร่วม

ประชุมในฐานะผู้รับฟังการบรรยายเท่านั้น  
 (ข) การฝึกอบรมในต่างประเทศ โดยต้องเป็นการฝึกอบรมที่มีหน่วยงานด าเนินการจัดฝึกอบรม 

อยู่เป็นปกติ เช่น การฝึกอบรมประจ าปี หรือการฝึกอบรมในหลักสูตรต่อเนื่อง เป็นต้น 
 (ค) การศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยต้องเป็นการศึกษาดูงานตามโครงการความร่วมมือระหว่าง 

มหาวิทยาลัย หรือเป็นการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเปิด สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานที่ขอรับทุน และต้องมีก าหนดการศึกษาดูงานไม่น้อยกว่าหนึ่งวันครึ่ง 

ข้อ ๑๗ การฝึกอบรมภาษาต่างประเทศตามข้อ ๑๖ (๑) (ง) ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(๑) เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่มีรายละเอียดของหลักสูตรที่ชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพและทักษะ

ทางด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน หรือเขียน และมีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดระดับความรู้เฉพาะด้านภาษา
ของประเทศต่าง ๆ  

(๒) เป็นการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยสถาบันการศึกษาที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันภาษาระดับ
นานาชาติที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการฝึกอบรมจากเจ้าของภาษา น่าเชื่อถือ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 
มานานกว่าสิบปี เช่น โรงเรียนสอนภาษาบริติชเคานซิล (British Council) โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคม
นักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (AUA Language Center) เป็นต้น 



๖ 

 

ในกรณีที่ยื่นขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันภาษา 
ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตาม (๒) ให้ยื่นเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัตเิป็นรายกรณี 

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดล าดับของโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอขอรับทุนให้เป็นไป
ตามเกณฑท์ีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑ 

การพิจารณาอนุมัติทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ทุนทั้งหมด 
หรือบางส่วน ก็ได้ และคณะกรรมการอาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้เพ่ือให้ผู้รับทุนปฏิบัติตามก็ได้ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งวัตถุประสงค์
ของโครงการที่ยื่นเสนอขอรับทุน 

การพิจารณาอนุมัติทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดในบัญชี
แนบท้ายระเบียบนี้ และผลการพิจารณาอนุมัติให้ทุนของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ ๑๙ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนดภายหลังจากเสร็จสิ้น
โครงการที่ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้ 

(๑) จัดท ารายงานผลฉบับสมบูรณ์ จ านวนหนึ่งเล่ม พร้อมทั้งส าเนารายงานผลฉบับสมบูรณ์ลงใน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือส่งผ่านทางอีเมล์ที่ได้มีการเวียนแจ้งในแต่ละปีงบประมาณ 

(๒) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับทุนประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 
(Annual Report) ตามแบบฟอร์มแนบท้ายระเบียบนี้ 

(๓) จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการที่ได้รับทุนประจ าปี
งบประมาณและจัดท าแบบรายงานการน าเสนอกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการ 
ทีไ่ด้รับทุนประจ าปีงบประมาณ ตามแบบฟอร์มแนบท้ายระเบียบนี้ 

(๔) จัดกิจกรรมที่หน่วยงานจะด าเนินการหลังจากท่ีได้รับทุนตามที่หน่วยงานระบุไว้ในแบบขอรับทุน 
ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนหรือผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  

อาจส่งผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาตัดสิทธิการให้ทุนพัฒนา
บุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลแก่ผู้ขอรับทุนในปีงบประมาณถัดไปได้ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการรักษาวินัย 

หมวด ๒ 
การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทรายบุคคล 

ส่วนที่ ๑ 
การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ส าหรับบุคลากร 

_______________________ 

ข้อ ๒๐ ประเภทการขอรับทุนตามส่วนนี้ 
(๑) ขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลเพ่ือไปฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมทางวิชาการ

ในประเทศ 



๗ 

 

(๒) ขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลเพ่ือไปฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมทางวิชาการ
ในต่างประเทศ 

ข้อ ๒๑ ในส่วนนี้ 
การฝึกอบรม หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์ ด้วยการเข้ารับ

การฝึกอบรมหรือการฝึกปฏิบัติงานในสถาบันหรือหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยไม่มุ่งปริญญา 
การดูงาน หมายความว่า การมอบหมายให้บุคลากรไปสังเกตการณ์การกระท าหรือบุคคลที่ต้องการ

ในสถานที่เฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่ง เพ่ือวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งในช่วงเวลาสั้นๆ และเป็นกิจกรรมหนึ่ง 
ในกระบวนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม่ ๆ และได้เห็นถึงรูปแบบการปฏิบัติงาน
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

การประชุมทางวิชาการ หมายถึง การประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน 
ที่มีลักษณะคล้ายกัน รวมถึงการเข้าร่วมเพ่ือน าเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 

ข้อ ๒๒ ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย แต่ไม่รวมถึงผู้ที่มหาวิทยาลัยได้ตกลงท าสัญญาจ้างในแต่ละ

ปีงบประมาณในต าแหน่งอาจารย์ตามสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
(๒) เป็นบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา โดยในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนสังกัด

สาขาวิชา ส านัก หรือสถาบัน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ส านัก หรือสถาบัน 
หรือในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนสังกัดกองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง ต้องได้รับ
ความเห็นชอบเบื้องต้นจากผู้อ านวยการกองหรือผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจาก 
รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงานซึ่งตนสังกัดอยู่ด้วย 

(๓) เป็นบุคลากรที่มีอายุราชการคงเหลือไม่น้อยกว่าสองปีหลังจากได้รับทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็น 
การขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลเพ่ือไปประชุมทางวิชาการ ต้องเป็นบุคลากรที่มีอายุราชการ
คงเหลือไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหลังจากได้รับทุน 

(๔) เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ด้วยดี ไม่เกิดความบกพร่องและเสียหายต่อหน้าที่ 
และการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลเพ่ือไปฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมทางวิชาการจะไม่กระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือภาระงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๒๓ ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุนพัฒนาบุคลากร ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลา หรือลาในลักษณะอ่ืนเต็มเวลา 
(๒) เป็นผู้ที่ติดค้างภาระงานประจ า หรือติดค้างภาระงานการผลิตชุดวิชาในภาคการศึกษาที่ขอรับทุน 

ไม่ว่าจะเป็นการท าหน้าที่ผู้เขียนชุดวิชา ประธานผลิตชุดวิชา หรือบรรณาธิการผลิตชุดวิชา 
(๓) เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัย 



๘ 

 

(๔) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกคณะกรรมการขึ้นบัญชีว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิยื่นขอรับทุน เนื่องจากไม่ปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์การฝึกอบรม การดูงาน หรือการประชุมทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้หรือตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

(๕) มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๒๔ หลักเกณฑ์การขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล 
(๑) ผู้ขอรับทุนมีสิทธิยื่นขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลเพ่ือไปฝึกอบรม ดูงาน หรือ

ประชุมทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 (ก) กรณีฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมทางวิชาการในประเทศ ไม่เกินคนละสองครั้ง ต่อปีงบประมาณ 
 (ข) กรณีฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมทางวิชาการในต่างประเทศ ไม่เกินคนละหนึ่งครั้ง ต่อปีงบประมาณ 

(๒) กรณียื่นขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลเพ่ือไปประชุมทางวิชาการในประเทศ 
ให้มีสิทธิยื่นขอรับทุนได้ไม่เกินหน่วยงานละสองคน ต่อการประชุมทางวิชาการเรื่องเดียวกันในแต่ละครั้ง 

(๓) กรณียื่นขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลเพ่ือไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ให้มีสิทธิ
ยื่นขอรับทุนได้ไม่เกินหน่วยงานละหนึ่งคนต่อหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลเพ่ือไปฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ประชุมทางวิชาการไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๕ เงื่อนไขการยื่นขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลเพ่ือไปฝึกอบรม 
(๑) ต้องเป็นการฝึกอบรมทางวิชาการวิชาชีพในศาสตร์หรือสาขาวิชาที่ผู้ขอรับทุนเกี่ยวข้องและ 

ตรงกับภาระงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับทุนในขณะที่ยื่นขอรับทุน หรือเป็นงานที่จะต้องรับผิดชอบในอนาคต 
ซึ่งผู้ขอรับทุนมีพ้ืนฐานและความพร้อมอย่างเพียงพอที่จะได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรม 

(๒) ต้องเป็นการฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัย 
(๓) ต้องเป็นการฝึกอบรมที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมที่ชัดเจน และไม่ใช่การฝึกอบรมเฉพาะบุคคล 
(๔) ต้องเป็นการฝึกอบรมที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเป็น

หน่วยงานที่จัดฝึกอบรมอยู่แล้วโดยตรง 
(๕) ต้องเป็นการฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอน และมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็น

ผู้ด าเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมนั้นเองหรือหลักสูตรฝึกอบรมในท านองเดียวกัน 
(๖) กรณีเป็นการฝึกอบรมที่ด าเนินการโดยหน่วยงานเอกชน ต้องเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่ด าเนินการ

โดยองค์กร สมาคม สถาบันวิชาชีพ หรือสถาบันวิชาการที่น่าเชื่อถือในแง่คุณภาพมาตรฐาน 

ข้อ ๒๖ เงื่อนไขการยื่นขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลเพ่ือไปดูงาน 
(๑) ต้องเป็นการดูงานตามหลักสูตรของการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน 

ที่รับผิดชอบของผู้ขอรับทุน และมีการระบุไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างชัดเจน โดยอาจเป็นการดูงานในช่วง
ก่อนหรือหลังจากการฝึกอบรมก็ได้ 

(๒) ต้องเป็นการดูงานที่ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนรวมถึงผู้ขอรับทุนเข้าร่วมโดยไม่มีเงื่อนไข 



๙ 

 

(๓) กรณีเป็นการดูงานในประเทศ ต้องเป็นการดูงานในประเทศที่ไปฝึกอบรมซึ่งได้รับอนุมัติในคราว
เดียวกัน 

(๔) ต้องเป็นการดูงานที่มีความสัมพันธ์กับโครงการหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย หรือเป็นการดูงาน
ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร 

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดูงาน อาจรวมอยู่ในค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม หรืออาจ
แยกเป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะการไปดูงานก็ได้ 

ข้อ ๒๗ เงื่อนไขการยื่นขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลเพ่ือไปประชุมทางวิชาการ 
(๑) ต้องเป็นการประชุมทางวิชาการเพ่ือน าเสนอบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย โดยอาจ

เป็นการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติก็ได้ 
(๒) ต้องเป็นการประชุมทางวิชาการที่มีความสัมพันธ์กับโครงการหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
(๓) ผู้ขอรับทุนจะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมนั้น หรือเป็นผู้ที่หน่วยงานหรือ

มหาวิทยาลัยจะมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในอนาคต และต้องได้รับประโยชน์จากการประชุมทาง
วิชาการในเรื่องนั้น ๆ อย่างเต็มที่ 

(๔) ผู้ขอรับทุนได้รับการยืนยันจากผู้จัดประชุมทางวิชาการให้น าเสนอบทความทางวิชาการหรือ
บทความวิจัยที่ยื่นขอรับทุนได้ 

การยื่นขอรับทุนตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ส านัก หรือสถาบัน ผู้อ านวยการกอง 
หรือผู้บังคับบัญชาหน่วยงานอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากองที่ผู้ขอรับทุนสังกัดอยู่ ชี้แจงให้เห็นถึงบทบาทภาระหน้าที่
ของผู้รับทุนที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันและความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องหรือหัวข้อที่จะไปประชุมทางวิชาการ 
ตลอดจนสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าผู้ขอรับทุนจะต้องน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ 
ที่ขอรับทุนมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือภารกิจใดเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน
และเป็นรูปธรรม 

ข้อ ๒๘ บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่น าเสนอตามข้อ ๒๗ (๑) จะต้องเป็นบทความ 
ทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีน าเสนอบทความทางวิชาการ ต้องเป็นงานเขียนที่ก าหนดประเด็นชัดเจน มีการวิเคราะห์
ประเด็นตามหลักวิชาการ 

(๒) กรณีน าเสนอบทความวิจัย 
 (ก) ต้องเป็นบทความวิจัยที่ค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขา 

วิชานั้น ๆ 
 (ข) ต้องเป็นบทความวิจัยมีวัตถุประสงค์การวิจัยที่ชัดเจน 
 (ค) ต้องเป็นบทความวิจัยที่มาจากผลงานวิจัยของผู้ขอรับทุน 

(๓) นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน (๑) และ (๒) กรณีเป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่เป็น
ส่วนหนึ่ง ต่อยอดหรือสรุปเนื้อหามาจากผลงานวิจัย ต้องเป็นผลงานวิจัยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 



๑๐ 

 

 (ก) เป็นผลงานวิจัยที่ได้วิจัยเสร็จสิ้นมาแล้วไม่เกินกว่าสองปี นับถึงวันก่อนวันยื่นขอรับทุน 
 (ข) เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองเล่มผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก่อนวันยื่นขอรับทุน 
 (ค) เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน เฉพาะในกรณีท่ีเป็นผลงานวิจัยร่วม 
 (ง) เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับความยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของทุน เฉพาะในกรณีที่เป็นผลงานวิจัย 

ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน 
(๔) เป็นบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่มีชื่อของผู้ขอรับทุนปรากฏอยู่ 
(๕) เป็นบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้ขอรับทุนได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 

หรือรับโอนให้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
(๖) เป็นบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบเบื้องต้นจากหน่วยงานต้นสังกัด

ของผู้ขอรับทุนว่าเป็นบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่สมควรเผยแพร่ได้ 
(๗) เป็นบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่ไม่ใช่หรือไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์

ของผู้ขอรับทุนในระดับบัณฑิตศึกษา 
(๘) เป็นบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่ไม่เคยน าเสนอหรือเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ

ระดับนานาชาติมาก่อน 
(๙) เป็นบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนให้เผยแพร่จากแหล่งทุน

อ่ืนใดของมหาวิทยาลัยมาก่อน 
บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่สมควรเผยแพร่ตาม (๒) เช่น เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้อง

กับต้นทุน การแข่งขัน ความลับของทางราชการ หรือส่งผลเสียกับมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
กรณีบทความวิชาการหรือบทความวิจัยตาม (๓) (ก) หากเป็นผลงานวิจัยซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก

สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยและเป็นผลงานวิจัยที่ยังท าการวิจัยไม่เสร็จสิ้น ต้องได้รับการรับรอง
จากผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาว่าเป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยจากผลงานวิจัยที่สามารถ
เผยแพร่ได้ จึงจะมีสิทธิน ามายื่นขอรับทุนประชุมทางวิชาการตามข้อบังคับนี้ 

กรณีบทความวิชาการหรือบทความวิจัยตาม (๓) (ค) หากเป็นผลงานวิจัยร่วมหรือมีผู้ร่วมวิจัยหลายคน 
จะต้องแนบหลักฐานการยินยอมจากผู้ร่วมวิจัยทุกคนว่าอนุญาตให้น าบทความวิชาการหรือบทความวิจัยมาเสนอ
ขอรับทุนประกอบด้วย 

กรณีบทความวิชาการหรือบทความวิจัยตาม (๓) (ง) หากเป็นผลงานวิจัยซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก จะต้องแนบหลักฐานการยินยอมให้เผยแพร่บทความวิชาการหรือบทความวิจัยจากหน่วยงาน
เจ้าของทุนประกอบด้วย 

ข้อ ๒๙ การเสนอขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล แบบค าขอรับทุนต้องประกอบด้วย
ก าหนดการฝึกอบรม ดูงานหรือประชุมทางวิชาการที่ปรากฏข้อมูลค่าลงทะเบียน ระยะเวลาการฝึกอบรม ดูงาน 
หรือประชุมทางวิชาการ หน่วยงานที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งผ่านการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นจากผู้บังคับบัญชา โดยในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนสังกัดสาขาวิชา ส านัก หรือสถาบัน 
ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ส านัก หรือสถาบัน หรือในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุน



๑๑ 

 

สังกัดกองหรือหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง ต้องได้รับความเห็นชอบเบื้องต้นจาก
ผู้อ านวยการกองหรือผู้บังคับบัญชา หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงาน 
ซึ่งตนสังกัดอยู่ด้วย ทั้งนี้ ตามแบบฟอร์มแนบท้ายระเบียบนี้  

ข้อ ๓๐ ผู้ขอรับทุนจะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เสร็จสิ้น 
ก่อนวันฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมทางวิชาการ มิฉะนั้นคณะกรรมการจะไม่พิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากร
เพ่ือการศึกษาทางไกลเพ่ือไปฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุม ทางวิชาการย้อนหลังในทุกกรณี 

ข้อ ๓๑ การพิจารณาอนุมัติทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลเพ่ือไปฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ประชุมทางวิชาการ ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ โดยคณะกรรมการอาจก าหนด
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้เพ่ือให้ผู้รับทุนปฏิบัติตามก็ได้ และผล 
การพิจารณาอนุมัติให้ทุนของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ ๓๒ การเสนอขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลประเภทรายบุคคลส าหรับบุคลากร 
ผู้ขอรับทุนจะต้องส่งรายงานผลการฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมทางวิชาการที่ได้รับทุน ภายในหกสิบวันนับแต่
วันเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมทางวิชาการ แล้วแต่กรณี โดยกรณีท่ีผู้เสนอขอรับทุนสังกัดสาขาวิชา 
ส านัก หรือสถาบัน รายงานผลการฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมทางวิชาการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าสาขาวิชา ส านัก หรือสถาบัน หรือในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนสังกัดกองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง รายงานผลการฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมทางวิชาการต้องได้รับความเห็นชอบเบื้องต้น
จากผู้อ านวยการกองหรือผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงานซึ่งตนสังกัดอยู่ด้วย ก่อนจัดส่งให้สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล 

ข้อ ๓๓ กรณีที่เป็นการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลเพ่ือไปฝึกอบรมและดูงาน 
ในต่างประเทศ นอกเหนือจากการด าเนินการตามข้อ ๓๒ แล้ว ผู้ขอรับทุนต้องเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมในวารสารวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีหลักฐานการตอบรับจาก
วารสารวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติว่าจะได้รับการเผยแพร่บทความภายในสองป ี
นับแต่วันเสร็จสิ้นการฝึกอบรมที่ได้รับยื่นขอรับทุนด้วย โดยให้เสนอผ่านคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ส านัก 
หรือสถาบัน หรือในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนสังกัดกองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง  
ให้เสนอผ่านผู้อ านวยการกองหรือผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน รวมทั้งรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงานซึ่งตน
สังกัดอยู่ตามล าดับ ก่อนจัดส่งให้แก่สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลทราบ 

ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนยื่นหนังสือตอบรับการเผยแพร่จากวารสารวิชาการ เมื่อได้รับการเผยแพร่แล้ว 
ให้จัดส่งหลักฐานการเผยแพร่ในวารสารวิชาการให้แก่สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลด้วย 

ข้อ ๓๔ กรณีที่เป็นการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือไปประชุมทางวิชาการในต่างประเทศ นอกเหนือ 
จากการด าเนินการตามข้อ ๓๒ แล้ว ผู้ขอรับทุนต้องเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการประชุมทางวิชาการ ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันเสร็จสิ้นการประชุมทางวิชาการท่ีได้ยื่นขอรับทุนด้วย โดยให้เสนอผ่านคณะกรรมการประจ า



๑๒ 

 

สาขาวิชา ส านัก หรือสถาบัน หรือในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนสังกัดกองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมี
ฐานะเทียบเท่ากอง ให้เสนอผ่านผู้อ านวยการกองหรือผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน รวมทั้งรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงานซึ่งตนสังกัดอยู่ตามล าดับ ก่อนจัดส่งให้แก่สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลทราบพร้อมแนบ
หลักฐานการเผยแพร่อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
(๒) บทความในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ไม่ต่ ากว่ากลุ่มที่สองซึ่งอาจ

เผยแพร่ในรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
(๓) หนังสือรวบรวมบทความที่มีการตรวจสอบและรับรองบทความจากบรรณาธิการซึ่งแต่งตั้งจาก

คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ ก่อนการตีพิมพ์ (Peer Review) 

ข้อ ๓๕  ในกรณีท่ีผู้ขอรับทุนไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่ด าเนินการจัดส่งหลักฐาน
ให้แก่สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓๓ หรือข้อ ๓๔ แล้วแต่กรณี คณะกรรมการ 
จะตัดสิทธิการขอรับทุนและขึ้นบัญชีว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิยื่นขอรับทุนในปีงบประมาณถัด ๆ ไป จนกว่าจะได้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จ 

ส่วนที่ ๒ 
การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย์ 

_______________________ 

ข้อ ๓๖ การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย์ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และศักยภาพทางด้านวิชาการของตนเอง 
และสามารถน าความรู้นั้นมาพัฒนามหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

ข้อ ๓๗ ในส่วนนี้ 
การศึกษา หมายความว่า การไปศึกษาในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาอย่างน้อย

หนึ่งภาคการศึกษา แต่ไม่เกินหนึ่งปี 
การวิจัย หมายความว่า การไปร่วมท าวิจัยกับอาจารย์หรือหน่วยงานในต่างประเทศ และให้หมายความ

รวมถึงการท าวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research) ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี 
การฝึกอบรม หมายความว่า การฝึกอบรมด้านการศึกษาทางไกล หรือการฝึกอบรมวิชาการหรือ

วิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ขอรับทุนในต่างประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
แต่ไม่เกินหนึ่งปี ทั้งนี้ ไม่นับรวมวันเดินทางเป็นระยะเวลาการฝึกอบรม 

 

ข้อ ๓๘ ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย์
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 



๑๓ 

 

(๑) เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา หรือคณาจารย์
ประจ าส านัก ซึ่งท าหน้าที่สอน วิจัย และบริการทางวิชาการ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึง ผู้ที่มหาวิทยาลัยได้ตกลงท า
สัญญาจ้างในแต่ละปีงบประมาณ ในต าแหน่งอาจารย์ตามสัญญาจ้าง เพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(๒) เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามที่ก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 (ก) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกภายในประเทศต้องแสดงผลสอบ

ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกินสองปีนับจากวันสอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ TOEFL Paper Based 
ที่มีคะแนนไม่ต่ ากว่าสี่ร้อยห้าสิบคะแนน TOEFL Computer Based ที่มีคะแนนไม่ต่ ากว่าหนึ่งร้อยห้าสิบคะแนน 
TOEFL Internet Based มีคะแนนไม่ต่ ากว่าหกสิบคะแนน IELTS ที่มีระดับคะแนนไม่ต่ ากว่าห้าจุดศูนย์ CU-TEP 
ที่มีคะแนนไม่ต่ ากว่าหกสิบคะแนน TU-GET ที่มีคะแนนไม่ต่ ากว่าห้าร้อยคะแนน TOEIC ที่มีคะแนนไม่ต่ ากว่า 
หกร้อยห้าสิบคะแนน หรือ STOU–EPT ระบบคอมพิวเตอร์ ทีม่ีคะแนนแต่ละส่วนไม่ต่ ากว่าระดับ B2 

 (ข) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ที่ใช้ภาษาอังกฤษ และพ านักอยู่ในประเทศนั้นตลอดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี อนุโลมไม่ต้องแสดง  
ผลสอบภาษาอังกฤษ 

 (ค) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกภายในประเทศจากสถาบันการศึกษา 
ที่ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษและมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อยสองปี อนุโลมไม่ต้องแสดงผลสอบ
ภาษาอังกฤษ 

(๓) เป็นผู้ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานต้นสังกัด 
(๔) เป็นผู้ที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้วในวันที่ยื่นขอรับทุน 
(๕) เป็นผู้ที่มีอายุราชการคงเหลือไม่น้อยกว่าสองปีหลังจากวันสุดท้ายที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ศึกษา 

วิจัย หรือหน่วยงานทีจ่ัดฝึกอบรม 
(๖) มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๓๙ ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย์ 
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(๑)  เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องห้ามการขอรับทุนทุกประเภทของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้ 
ส่งรายงานผลตามระยะเวลาที่ก าหนด 

(๒)  เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนพัฒนาคณาจารย์ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการให้ทุนพัฒนาคณาจารย์ มาแล้วไม่เกินสามปีงบประมาณ นับถึงวันที่ยื่นขอรับทุน 

(๓)  เป็นผู้ที่มีภาระงานค้างการผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(๔)  เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ 
(๕)  เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัย 
(๖)  มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 



๑๔ 

 

ข้อ ๔๐ ประเภทของการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมที่จะได้รับทุน มีดังนี้ 
(๑) การศึกษาเพ่ิมเติม ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา

แต่ไม่เกินหนึ่งปี 
(๒) การท าวิจัยร่วมในโครงการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี 
(๓) การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงหลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก

ในต่างประเทศ ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี 
(๔) การท าวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research) ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี 
(๕) การฝึกอบรมด้านการศึกษาทางไกล (Distance Education) ในต่างประเทศที่สอดคล้องกับทิศทาง 

ของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี 
(๖) การฝึกอบรมวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของผู้ขอรับทุนเป็น

ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน แต่ไม่เกินหนึ่งปี ทั้งนี้ ไม่นับรวมวันเดินทางเป็นระยะเวลาการฝึกอบรม 

ข้อ ๔๑ โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ 
ส าหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยต้องเป็นโครงการที่มีลักษณะดังนี้ 

(๑) สอดรับตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือสอดรับ
กับความต้องการของมหาวิทยาลัย 

(๒) ต้องเป็นหลักสูตรที่มีหน่วยงานจัดฝึกอบรมอยู่แล้วโดยตรงและมีระยะเวลาฝึกอบรมที่ชัดเจน
และไม่เป็นการจัดอบรมเฉพาะบุคคล  

(๓) ต้องได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานจัดฝึกอบรมหรือสถาบันที่ไปศึกษา รวมทั้ง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ส านัก หรือสถาบัน หรือในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนสังกัด
กองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้อ านวยการกองหรือ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน รวมทั้งรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงานซึ่งตนสังกัดอยู่ตามล าดับ 

(๔) โครงการที่มีลักษณะอ่ืนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๔๒ การเสนอขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย์ 
ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มแนบท้ายระเบียบนี้ 

รายละเอียดขั้นตอนการขอรับทุน และเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับทุน ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนดและแจ้งให้ทราบในแต่ละปีงบประมาณ 

ข้อ ๔๓ ในการยื่นขอรับการสนับสนุนจากทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ 
ส าหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ผู้ขอรับทุนจะต้องเสนอแผนงานหรือโครงการที่จะกลับมาด าเนินการหลังจาก
เสร็จสิ้นการศึกษา การวิจัยหรือการฝึกอบรม ซึ่งต้องสอดคล้องกับงานหรือการพัฒนาหน่วยงาน โดยก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินงานซึ่งเป็นแผนกิจกรรมที่สามารถวัดและ
ประเมินผลได้ พร้อมแนบหนังสือตอบรับจากสถานที่ศึกษา วิจัย หรือหน่วยงานจัดฝึกอบรมที่ก าหนดไว้ใน



๑๕ 

 

แผนงานหรือโครงการที่ขอรับทุน ตารางการด าเนินแผนงานหรือโครงการของผู้ขอรับทุน และหลักฐานที่จะขอ 
รับทุน หรือกฎ ระเบียบ ที่จ าเป็นต้องจ่ายเงินด้วย 

ข้อ ๔๔ การพิจารณาและประกาศผลการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ 
ส าหรับคณาจารย์ ให้คณะกรรมการพิจารณาและประกาศผลไม่เกินสองเดือนนับถัดจากวันที่ผู้ขอรับทุนยื่นแบบ
ขอรับทุน โดยคณะกรรมการอาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้
เพ่ือให้ผู้รับทุนปฏิบัติตามก็ได้ ผลการพิจารณาอนุมัติให้ทุนของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด  และเมื่อ
คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย์แล้ว  
ให้น าเสนอสภาวิชาการเพ่ือทราบ  

ข้อ ๔๕ โครงการที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับทุนไม่เกินอัตราที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
โดยค่าใช้จ่ายประจ าเดือน ให้เบิกจ่ายตามอัตราค่าใช้จ่ายประจ าเดือนของนักเรียนทุนรัฐบาลในประเทศ 
ที่ไปศึกษาตามที่ ก.พ. ก าหนด ส าหรับค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายระหว่างสถานที่อยู่ ที่พักกับสนามบินใน
ประเทศไทย หรือค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็น 
รายกรณี  

ข้อ ๔๕ โครงการที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับทุนไม่เกินอัตราที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนของผู้ขอรับทุน ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายระหว่างสถานที่อยู่ ที่พักกับสนามบิน

ในประเทศไทย หรือค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

เป็นรายกรณ ี

ข้อ ๔๖  เมื่อผู้ขอรับทุนได้เดินทางกลับมาปฏิบัติราชการ ให้ผู้ขอรับทุนด าเนินการดังนี้ 
(๑) จัดท ารายงานและบทความ ดังนี้ 

 (ก) จัดท ารายงานสรุปผลการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมฉบับย่อเป็นภาษาไทย ความยาว 
ไม่เกินสามหน้ากระดาษ โดยเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

 (ข) จัดท ารายงานผลการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมฉบับเต็มเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
จ านวนหนึ่งเล่ม พร้อมส าเนารายงานผลในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือจัดส่งให้ส านัก
บรรณสารสนเทศท าการเผยแพร่ โดยการจัดท ารายงานจะต้องมีเนื้อหาสมบูรณ์ มิใช่การขยายความจากหัวข้อ
เพียงเล็กน้อย เพ่ือผู้สนใจศึกษาค้นคว้าจะได้น าไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่เสนอรายงานเป็นภาษาอังกฤษ 
จะต้องจัดท ารายงานสรุปส าหรับผู้บริหารเป็นภาษาไทยด้วย 

 (ค) จัดท าบทความทางวิชาการ หรือบทความวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรม 
ที่ขอรับทุนซึ่งมีเนื้อหาสมบูรณ์ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 



๑๖ 

 

 การด าเนินการตาม (ก) (ข) และ (ค) ให้ผู้ขอรับทุนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการประจ าสาขา 
วิชา ส านัก หรือสถาบัน หรือในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนสังกัดกองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะ
เทียบเท่ากอง ให้เสนอต่อผู้อ านวยการกองหรือผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่ผู้ขอรับทุนสังกัดอยู่ ภายในเจ็ดสิบห้าวัน
หลังเสร็จสิ้นโครงการ เมื่อคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ส านัก สถาบัน ผู้อ านวยการกองหรือผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานแล้วแต่กรณีได้รับรายงานและบทความแล้ว จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่
ได้รับรายงานและบทความ และส่งให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป 

(๒) ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานหรือโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการที่ผู้ขอรับทุนระบุไว้ในโครงการ 
ศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมที่ขอรับทุน โดยให้มุ่งเน้นถึงการเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา การวิจัย 
หรือการฝึกอบรมผ่านสื่อในวงกว้าง เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสัมมนาวิชาการ การจัดท าเอกสารการสอน 
การฝึกปฏิบัติหรือฝึกอบรม การถ่ายทอดสดผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต (Webcasting) หรือการน าเสนอเนื้อหา
ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนงานหรือโครงการที่ผู้ขอรับทุนระบุไว้ 
ในโครงการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมที่ขอรับทุนต่อสถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล  ทั้งนี้ 
การปฏิบัติกิจกรรมตามแผนหรือโครงการไม่ว่าในกรณีใด ให้มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่เสร็จสิ้น
โครงการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมที่ขอรับทุน 

(๓) เผยแพร่บทความทางวิชาการ หรือบทความวิจัยตาม (๑) (ค) อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 (ก) ลงตีพิมพ์บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย หรือการ

ฝึกอบรมในวารสารที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยรับรองระดับหนึ่ง หรือระดับสอง หรือในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความก่อนตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ภายใน
สองปีนับตั้งแต่วันกลับจากต่างประเทศ  

 (ข) น าเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรม
ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ภายใน
สองปีนับแต่วันกลับจากต่างประเทศ 

ข้อ ๔๗ ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนไม่ด าเนินการตามข้อ ๔๖ (๑) ภายในเจ็ดสิบห้าวันหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
ให้มหาวิทยาลัยเรียกเงินคืนเป็นจ านวนร้อยละห้าสิบของเงินที่ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล 
ในต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และหากผู้ขอรับทุนไม่ด าเนินการตามข้อ ๔๖ (๑) ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันหลังเสร็จสิ้นโครงการ ให้ตัดสิทธิการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล 
ในต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาห้าปีงบประมาณ นับถัดจากวันครบก าหนด 
เจ็ดสิบห้าวันหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

ข้อ ๔๘ ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนไม่ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานหรือโครงการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ ศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมที่ขอรับทุน หรือภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่เสร็จสิ้นโครงการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมที่ขอรับทุนตามข้อ ๔๖ (๒) ให้ตัดสิทธิการขอรับทุนพัฒนา
บุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาห้าปีงบประมาณ 



๑๗ 

 

นับถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ ศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมที่ขอรับทุน 
หรือครบก าหนดหนึ่งปีนับแตว่ันที่เสร็จสิ้นโครงการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมที่ขอรับทุน 

ข้อ ๔๙ ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนไม่ตีพิมพ์บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา 
การวิจัยหรือการฝึกอบรมที่ขอรับทุนภายในสองปีนับแต่วันกลับจากต่างประเทศ หรือภายในก าหนดระยะเวลา
ที่ได้ขยายออกไป ตามข้อ ๔๖ (๓) (ก) หรือไม่เสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา  
การวิจัยหรือการฝึกอบรมที่ขอรับทุนในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติที่ มีรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ภายในสองปีนับแต่วันกลับจากต่างประเทศ ตามข้อ ๔๖ (๓) (ข) ให้ตัดสิทธิ
การขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็น
ระยะเวลาห้าปีงบประมาณ นับถัดจากวันครบก าหนดสองปีนับแต่วันกลับจากต่างประเทศ หรือนับถัดจากวันที่
ครบก าหนดระยะเวลาที่ได้ขยายออกไปแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๕๐ ผู้ที่ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยซึ่งได้ท าสัญญาตามแบบสัญญาขอรับทุนและสัญญาอนุมัติให้ลาศึกษาหรือฝึกอบรมก่อนวันที่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าได้ด าเนินการขอรับทุนตามระเบียบนี้ เว้นแต่กรณีการชดใช้เงินหรือการตัดสิทธิ
การขอรับทุนใดที่ได้ด าเนินการไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ด าเนินการระเบียบหรือประกาศของ 
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย์ที่ได้ใช้
บังคับในขณะนั้นต่อไปจนกว่าจะได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
        ประกาศ ณ วันที่  19  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                                                 วิจิตร ศรีสอ้าน 
      (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) 
           นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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(นางรุ่งรัศมี สุกใส) 
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๑๘ 

 

บัญชีแนบท้าย 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หมวด ๑ 
การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน 

_______________________ 

เรื่อง อัตรา (บาท) 
(๑) ทุนสนับสนุนสาขาวิชา ส านัก หรือสถาบัน ให้ค านวณจากจ านวนคณาจารย์ที่สังกัด
สาขาวิชา ส านัก หรือสถาบันนั้น 

ไม่เกิน ๑๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี 

(๒) ทุนสนับสนุนส านัก สถาบัน กอง หรือหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน 
(ก) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ข) ลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

 
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี 
ไม่เกิน ๗๕๐ บาท/คน/ปี 

(๓) ทุนสนับสนุนศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม ๓๐,๐๐๐ บาท/หน่วยงาน/ปี 
(๔) ค่าใช้จ่ายการประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรมภายในประเทศ ที่หน่วยงานจัดขึ้น ณ 
มหาวิทยาลัย 

(ก) ค่าตอบแทนวิทยากรภายในที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย แต่ไม่รวมถึงวิทยากร
ที่เป็นบุคลากรที่สังกัดหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่จัด 

(ข) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
(ค) ค่าพาหนะวิทยากรภายนอกเหมาจ่ายแบบไป – กลับ 
(ง) ค่าวัสดุที่ใช้ประกอบการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ที่เบิกไม่ได้จากกองพัสดุ 
(จ) ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน เฉพาะกรณีจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรมเต็มวัน 
(ฉ) ค่าอาหารว่าง เฉพาะกรณีจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรมครึ่งวัน 
(ช) ค่าเช่าห้องประชุม 
(ฌ) ค่าจัดพิมพ์เอกสาร เฉพาะการใช้บริการจากส านักพิมพ์ 

 
 

ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 
 

ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 
ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 

ตามท่ีจ่ายจริง 
ตามอัตราขั้นต่ าของศูนย์สัมมนาฯ 
ตามอัตราขั้นต่ าของศูนย์สัมมนาฯ 
ตามอัตราบริการของศูนย์สัมมนาฯ 
ตามอัตราบริการของส านักพิมพ์ 

(๕) การประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรมในประเทศ ในพ้ืนที่ต่างจังหวัดนอกเขต กทม.
และปริมณฑล 

(ก) ค่าท่ีพักและค่าอาหาร 
(๑) กรณีมีการพักค้างคืนและรับประทานอาหารเต็มวัน (ตามที่จ่ายจริง) 
(๒) กรณีมีการพักค้างคืนและรับประทานอาหารครึ่งวัน (ตามที่จ่ายจริง) 
(๓) กรณีไม่มีการพักค้างคืนแต่มีการปฏิบัติกิจกรรมเต็มวัน (ตามที่จ่ายจริง) 
(๔) กรณีไม่มีการพักค้างคืนแต่มีการปฏิบัติกิจกรรมครึ่งวัน (ตามที่จ่ายจริง) 

(ข) ค่าพาหนะโดยการเช่ารถบัส รถไมโครบัส รถไฟ หรือเครื่องบินโดยสาร (ชั้น
ประหยัด)แต่ไม่รวมถึงการขออนุญาตใช้งานรถยนต์ของมหาวิทยาลัย 

 
 

 
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท/คน/วัน 
ไม่เกิน ๗๕๐ บาท/คน/วัน 
ไม่เกิน ๕๐๐ บาท/คน/วัน 
ไม่เกิน ๒๕๐ บาท/คน/วัน 

ไม่เกินอัตราค่าโดยสารรถไฟ 
ตามสิทธิของผู้ขอรับทุน 



๑๙ 

 

เรื่อง อัตรา (บาท) 
(ค) ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ในกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด 
(ง) ค่าผ่านทางพิเศษ 
(จ) ค่าตอบแทนวิทยากรภายในที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย แต่ไม่รวมถึงวิทยากร

ที่เป็นบุคลากรที่สังกัดหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่จัด 
(ช) ค่าตอบแทนวิทยากรวิทยากรภายนอก 
(ฌ) ค่าพาหนะวิทยากรภายนอกเหมาจ่ายแบบไป – กลับ 
(ญ) ค่าท่ีพักและค่าอาหารของวิทยากร 

(๑) กรณีมีการพักค้างคืนและรับประทานอาหารเต็มวัน (ตามที่จ่ายจริง) 
(๒) กรณีมีการพักค้างคืนและรับประทานอาหารครึ่งวัน (ตามที่จ่ายจริง) 
(๓) กรณีไม่มีการพักค้างคืนแต่มีการปฏิบัติกิจกรรมเต็มวัน (ตามที่จ่ายจริง) 
(๔) กรณีไม่มีการพักค้างคืนแต่มีการปฏิบัติกิจกรรมครึ่งวัน (ตามที่จ่ายจริง) 

ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 
ตามท่ีจ่ายจริง 

ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 
 

ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 
ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 

 
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท/คน/วัน 
ไม่เกิน ๗๕๐ บาท/คน/วัน 
ไม่เกิน ๕๐๐ บาท/คน/วัน 
ไม่เกิน ๒๕๐ บาท/คน/วัน 

(๖) การประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรมในต่างประเทศ 
(ก) ค่าลงทะเบียน 
(ข) ค่าพาหนะ 

(๑) ค่าเครื่องบินโดยสาร (ชั้นประหยัด) 
(๒) ค่าพาหนะในการเดินทางระหว่างบ้านพักกับสนามบินในประเทศ  
(๓) ค่าพาหนะเดินทางในต่างประเทศ  

(ค) ค่าธรรมเนียมสนามบิน 
(ง) ค่าจัดท าหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(จ) ค่าท่ีพัก 
 
(ช) ค่าเบี้ยเลี้ยง 

 

 
ตามท่ีจ่ายจริง 

 
ตามท่ีจ่ายจริง 

ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 
ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 

ตามท่ีจ่ายจริง 
ตามท่ีจ่ายจริง 

กึ่งหนึ่งของอัตราค่าที่พักท่ี 
ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการนั้น 

กึ่งหนึ่งของอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงที่ 
ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการนั้น 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

หมวด ๒ 
การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทรายบุคคล 

_______________________ 

เรื่อง อัตรา (บาท) 
ส่วนที่ ๑ การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ส าหรับบุคลากร 
(๑) ทุนสนับสนุนการฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมทางวิชาการในประเทศ ตามที่จ่ายจริง 

ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง 
(๒) ทุนสนับสนุนการฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมทางวิชาการในต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง 

ไม่เกิน ๗๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง 
(๓) ค่าใช้จ่ายในการไปฝึกอบรมและดูงานในต่างประเทศ 

(ก) ค่าพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด 
(ข) ค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียม 
(ค) ค่าอาหารและค่าที่พัก กรณีท่ีค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมในการไปฝึกอบรม

และดูงานในต่างประเทศตาม (ข) ไม่ได้รวมค่าอาหารและค่าท่ีพัก 
(ง) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทางระหว่างบ้านพักไปยังสนามบินในประเทศ

ค่าพาหนะเดินทางในต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า หรือค่าธรรมเนียม
สนามบิน เป็นต้น 

 
ตามที่จ่ายจริง 
ตามที่จ่ายจริง 

เหมาจ่าย ๒,๐๐๐ บาท/วัน 
สูงสุดไม่เกินสามสิบวัน 

เหมาจ่าย ๒,๐๐๐ บาท/คน 

(๔) ค่าใช้จ่ายในการไปฝึกอบรมหรือประชุมทางวิชาการในประเทศ และมีการดูงาน  
ในต่างประเทศ 

(ก) กรณีท่ีผู้จัดได้ก าหนดค่าใช้จ่ายในการดูงานในต่างประเทศไว้ชัดเจนว่าเป็นจ านวน
เท่าใด 

(๑) ค่าใช้จ่ายในการไปฝึกอบรมหรือประชุมทางวิชาการในประเทศ 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการไปดูงานในต่างประเทศ 

(ข) ค่าใช้จ่ายในการไปฝึกอบรมหรือประชุมทางวิชาการในประเทศและการไป 
ดูงานในต่างประเทศทั้งหลักสูตร ในกรณีที่ผู้จัดไม่ได้แยกรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการไป
ฝึกอบรมหรือประชุมทางวิชาการในประเทศ และการไปดูงานในต่างประเทศโดยเหมาจ่าย
ทั้งหลักสูตร แต่ทั้งนี้  ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้จัดได้เสนอโครงการดูงานในต่างประเทศ 
ภายหลังจากที่ได้เสร็จสิ้นการฝึกอบรมหรือประชุมทางวิชาการในประเทศแล้ว 

 
 
 
 

ตามที่จ่ายจริง 
ร้อยละ ๕๐ ของค่าใช้จ่ายที่ก าหนด 
ร้อยละ ๕๐ ของค่าใช้จ่ายที่ก าหนด 

(๕) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานทางวิชาการ ใน
ต่างประเทศ 

(ก) ค่าพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด 
(ข) ค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียม 

 
 

ตามที่จ่ายจริง 
ตามที่จ่ายจริง 



๒๑ 

 

เรื่อง อัตรา (บาท) 
ส่วนที่ ๑ การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ส าหรับบุคลากร 

(ค) ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก (สูงสุดไม่เกินสามวัน) 
(ง) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทางระหว่างบ้านพักไปยังสนามบินในประเทศ

ค่าพาหนะเดินทางในต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า และค่าธรรมเนียม
สนามบิน เป็นต้น 

ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 
เหมาจ่าย ๒,๐๐๐ บาท/คน 

 

(๖) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานทางวิชาการแบบ
โปสเตอร์ ณ ต่างประเทศ 

(ก) ค่าพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด 
(ข) ค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียม 
(ค) ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก (สูงสุดไม่เกินสองวัน) 

 
 

ตามที่จ่ายจริง 
ตามที่จ่ายจริง 

ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 
(๗) ค่าใช้จ่ายในการไปประชุมและเสนอบทความวิจัย ณ ต่างประเทศ 

(ก) ค่าพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด 
(ข) ค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียม 
(ค) ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก (สูงสุดไม่เกินสามวัน) 
(ง) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทางระหว่างบ้านพักไปยังสนามบินในประเทศ

ค่าพาหนะเดินทางในต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า และค่าธรรมเนียม
สนามบิน เป็นต้น และให้หมาย ความรวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษกรณีเสนอบทความวิจัยด้วย 

 
ตามที่จ่ายจริง 
ตามที่จ่ายจริง 

ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 
เหมาจ่าย ๗,๐๐๐ บาท/คน 

ส่วนที่ ๒ การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย์ 
(๑) ทุนสนับสนุนการศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัยในต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง 

ไม่เกินทุนละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑) ทุนสนับสนุนการศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัยในต่างประเทศ ไม่เกินทุนละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ค่าใช้จ่ายของผู้ขอรับทุน 

(ก) ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนของผู้ขอรับทุน 
 
 
(ข) ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายระหว่างสถานที่อยู่ ที่พักกับสนามบินในประเทศไทย 
(ค) ค่าโดยสารเครื่องบินไป–กลับ 

 
ตามอัตราค่าใช้จ่ายประจ าเดือนของ

นักเรียนทุนรัฐบาลในประเทศ 
ที่ไปศึกษาตามที่ ก.พ. ก าหนด 
ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 
ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 

 



 
 

แบบเสนอแผนปฏิบัติการ การขอรับการให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน  
ประจ าปีงบประมาณ ................. 

หน่วยงาน ...................................................................................... 

วิสัยทัศน์/ทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน 

๑. ................................................................................................................................. ............................................................................................................................. . 
๒. ................................................................................................................................. ..............................................................................................................................  

ล าดับ
ความส าคัญ 

ประเภท
โครงการ 

ชื่อโครงการ/ 
ชื่อผู้ขอรับทุน หรือชือ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

(ถ้าระบุได้) 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

จากโครงการ 
จ านวน

คน 
จ านวน

เงิน 
ก าหนดการ(วัน/

เดือน/ปี) 

สถานที่ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์/

แผนการพัฒนาของ
หน่วยงานในขอ้ใด 

มสธ. ต่างจังหวัด/
ต่างประเทศ 
(โปรดระบุ) 

           

 

 

 

 

 

ทั้งนี้  ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา/ส านัก/สถาบัน./ผู้บริหารหน่วยงาน....................................แล้ว  
ในการประชุมครั้งที่......................เมื่อวันที่ .................................. 

สพบ.๐๑ 



 
 

การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน 

๑. ชื่อโครงการ   …………………………………………………………………..……................................................................  
๒. ประเภทโครงการ  ……………………………………………………………………………………………………………................. 
  โครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
  โครงการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการ 
๓. ชื่อและประวัติของผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ชื่อภาษาไทย ………….…………………………………….………….………….…………………….......................................... 
 ชื่อภาษาอังกฤษ …..…………………….………………………….………………………………………………………………………. 
  วุฒิการศึกษา ..…….……..………………..…………………….…………………………………………...…………………………….. 
  ต าแหน่ง ……………………………………..… สังกดั …………………………… โทรศัพท์ …...…….……………….…………… 
 เข้ารับราชการที่ มสธ. เมื่อวันที่ ………….……….…………… จะเกษียณอายุราชการในปี …………….………………. 

• ขณะนี้ได้รับทุนอ่ืนๆ จากมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
   ไม่ได้รับ 
   ไดร้ับ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………………… 
• ขณะนี้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา / ลาในลักษณะอ่ืนเต็มเวลาหรือไม่ 
   ไม่ได้ลา 
   ลา โปรดระบุ ……………………….………………………………………………..………………………………… 
• ขณะนี้ผู้ขอรับทุนมีชุดวิชาที่ต้องรับผิดชอบในการผลิต/ปรับปรุงประจ าภาคการศึกษาใน 
  ปีงบประมาณที่ขอรับทุน หรือไม่ 
   ไม่มี 
   มี 
  ในกรณีที่มีชุดวิชาที่ต้องรับผิดชอบ โปรดระบุชื่อชุดวิชาและรหัสชุดวิชาทุกชุดวิชาที่รับผิดชอบ 
  ประจ าภาคการศึกษาในปีงบประมาณท่ีขอรับทุน ดังนี้ 

(๑) ชุดวิชา.................................... รหัสชุดวิชา ................................... 
 ประธาน      และ/หรือ  บรรณาธิการ  และ/หรือ 
 ผู้เขียน หน่วยที่ ................ซึ่งจะเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี .................................. 

(๒) ชุดวิชา.................................... รหัสชุดวิชา ................................... 
 ประธาน      และ/หรือ  บรรณาธิการ  และ/หรือ 
 ผู้เขียน หน่วยที่ ................ซึ่งจะเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี .................................. 

(๓) ชุดวิชา.................................... รหัสชุดวิชา ................................... 
 ประธาน      และ/หรือ  บรรณาธิการ  และ/หรือ 
 ผู้เขียน หน่วยที่ ................ซึ่งจะเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี .................................. 

สพบ.๐๒ 



๒๔ 

 

(๔) ชุดวิชา.................................... รหัสชุดวิชา ................................... 
 ประธาน      และ/หรือ  บรรณาธิการ  และ/หรือ 
 ผู้เขียน หน่วยที่ ................ซึ่งจะเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี .................................. 

- กรณีท่ีมีผู้ขอรับทุนหลายราย ให้แนบชื่อและประวัติของผู้ร่วมโครงการทุกรายไว้ท้ายโครงการ 
- กรณีหน่วยงานที่ขอรับทุนเป็นผู้จัดโครงการประชุม/สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรในลักษณะหมู่คณะ 
  ให้แนบรายชื่อและต าแหน่งของผู้ร่วมโครงการไว้ท้ายโครงการด้วย 

๔. ความส าคัญของโครงการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ในเชิงรูปธรรม)  
    เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วผู้ขอรับทุนจะน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรม ๒ ส่วน  
    ดังนี้ 

๖.๑ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนี้มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างไร 
(๑) ......................................................................................................................... ........................................ 
(๒) ................................................................................................................................................... .............. 
๖.๒ ผู้ขอรับทุนจะน าประโยชน์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างไรในเชิงรูปธรรม 
(โปรดระบุรายละเอียดผลงาน/กิจกรรม/โครงการที่ผู้ขอรับทุนจะกลับมาด าเนินการหลังจากได้รับทุนแล้ว  
เฉพาะที่สามารถท าได้จริงภายในปีงบประมาณที่ขอรับทุน) 
(๑) จัดท าผลงาน/กิจกรรม/โครงการ ..................................................................................... ...................... 
(๒) จัดท าผลงาน/กิจกรรม/โครงการ .................................................................................................. ......... 
พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการขอรับทุนข้อ ๖.๒ ไว้ท้ายโครงการ (ดังแนบ) 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ ............................................................................................................................. ....... 
๘. วิธีด าเนินการ .......................................................................................................... ...................................... 
๙. งบประมาณของโครงการจ าแนกตามหมวด ................................................................................................. 
๑๐. เมื่อข้าพเจ้าและ/หรือผู้ร่วมโครงการได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแล้ว ข้าพเจ้า และ/หรือผู้ร่วมโครงการยินดี
ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้จ่าย และเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประจ าสาขาวิชา/คณะกรรมการบริหารส านัก สถาบัน/ผู้บริหารหน่วยงาน (กรณีหน่วยงานที่ไม่มีคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน) ก าหนดโดยเคร่งครัด และข้าพเจ้า และ/หรือผู้ร่วมโครงการขอรับรองว่าจะส่งรายงานผลต่อ
คณะกรรมการสถานพัฒนาบุคลกรเพ่ือการศึกษาทางไกล ภายในระยะที่คณะกรรมการสถานพัฒนาบุคลากรฯ 



๒๕ 

 

ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ ....................... และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง
ทุกประการ 
๑๑. ในกรณีที่การด าเนินงานตามโครงการที่ขอรับทุนจากมหาวิทยาลัย เป็นกรณีที่ท าให้เกิดงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามกฎหมายหรือก่อให้เกิดรายได้ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมให้กรรมสิทธิ์หรือรายได้ที่เกิดขึ้นตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

 
                                                 (ลงชื่อ)   …………………………….…….. 
                                                            (…………………………………….) 
                         ผู้ขอรับทุน / ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                  วันที่ ……. เดือน ……………..... พ.ศ. ............. 
 

๑๒. ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
และข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะติดตามรายงานผลจากผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ และสรุปผลการด าเนิน
โครงการ  เสนอคณะกรรมการสถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล  ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
สถานพัฒนาบุคลากรฯ ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ ..........................  ทั้งนี้ โครงการนี้ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา/คณะกรรมการบริหารส านัก/สถาบัน หรือ ผู้บริหารหน่วยงานแล้ว ในการ
ประชุมครั้งที ่........../.......... เมื่อวันที่ ………………………………….. 
 
 
                                                               (ลงชื่อ) ………………………..…………….. 
                                                                        (……………………………………..) 
                                                                 ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา  หรือ 
                                                                    ผู้อ านวยการส านัก /สถาบัน  หรือ      
                                                     อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงาน 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

เอกสารประกอบการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน 
ข้อ ๖.๒ แบบฟอร์ม สพบ.๐๒ 

กิจกรรม/โครงการ 
ที่จะกลับมาด าเนินการ 

(ตามที่ผู้ขอรับทุนระบุไว้ใน
แบบขอรับทุน 

สพบ.๐๒ ข้อ ๖.๒) 

ระยะเวลาด าเนินการภายในปีงบประมาณที่ขอรับทุน ............... 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑)....................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 

            

๒)....................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 

            

๓)....................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 

            

 
 
 
 
 



๒๗ 

 

แบบขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลในประเทศ ส าหรับบุคลากร 
 
๑. ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)……...................…….....……………นามสกุล……………………..……...……………………. 

วุฒิการศึกษา……………………………….......................สาขาวิชา………………………………………….……………………. 
สถาบัน……………………………....................……………มีความรู้ภาษา………............................................. ............    
ระดับ………………………อายุ……………ปี (นับถึงวันสมัคร) เข้ารับราชการที่ มสธ. เมื่อวันที่………..…….………....    
และจะเกษียณอายุราชการในปี....................... ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง………………………………………..……........ 
ระดับ……………………………ขั้นเงินเดือน......................บาท สังกัด สาขาวิชา/ส านัก/สถาบัน/กอง .................. 
........................................................โทร……............หน้าที่ความรับผิดชอบ…………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................ 

๒. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอสมัครรับทุนเพื่อไปฝึกอบรม/ดูงาน/ประชุมทางวิชาการ เรื่อง …….....…………….... 
    …………………………………………………………มีก าหนดการระหว่างวันที่ ….......…….. เดือน …………………………… 

พ.ศ. …………… ถึงวันที ่……...... เดือน ………………..พ.ศ. ….....................รวมระยะเวลาการฝึกอบรม/ดูงาน/ 
ประชุมทางวิชาการในครั้งนี้เป็นเวลา…………ปี…………….เดือน…………วัน 

๓. ชื่อหน่วยงานหรือองค์การที่จัดฝึกอบรม/ดูงาน/ประชุมทางวิชาการ…………………….………………………..………. 
๔. สถานที่ฝึกอบรม/ดูงาน/ประชุมทางวิชาการ…………………………………………………………………………..…………… 
๕. วัตถุประสงค์ในการไปฝึกอบรม/ดูงาน/ประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ เพ่ือ…………………………………..…………… 

........................................................................................................................................................................ 
๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ในเชิงรูปธรรม) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วผู้ขอรับทุนจะน าความรู้และประสบการณ์ 
    ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรม ๒ ส่วน ดังนี้ 

๖.๑ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนี้มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างไร 
(๑) ......................................................................................................................................................... 
(๒) .................................................................................................. .................................... ................... 

๖.๒ ผู้ขอรับทุนจะน าประโยชน์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างไรในเชิงรูปธรรม   
(โปรดระบุรายละเอียดผลงาน/กิจกรรม/โครงการที่ผู้ขอรับทุนจะกลับมาด าเนินการหลังจากได้รับทุนแล้ว   
เฉพาะที่สามารถท าได้จริงภายในปีงบประมาณท่ีขอรับทุน) 
(๑) จัดท ากิจกรรม/โครงการ  ........................................................................................... ..................... 
(๒) จัดท ากิจกรรม/โครงการ  ................................................................. ................................................ 
พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการขอรับทุนข้อ ๖.๒ ไว้ท้ายโครงการ (ดังแนบ) 

๗. ข้าพเจ้าเคยได้รับทุนเพ่ือฝึกอบรม/ดูงาน/ประชุมทางวิชาการในประเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    จ านวน .............. ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 

๗.๑ โครงการ ………………………………………………………………………………………………………………………...………. 
  เมื่อวันที่ ……………………………………………………… รวมเวลา ……….. ปี ……... เดือน ………. วัน 

สพบ.๐๓ 



๒๘ 

 

๗.๒ โครงการ ………………………………………………………………………………………………………………………...………. 
  เมื่อวันที่ ……………………………………………………… รวมเวลา ……….. ปี ……... เดือน ………. วัน 

๘. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ดูงาน/ประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ประกอบด้วย 

ประเภทของค่าใช้จ่าย 
ประมาณการ 

ค่าใช้จ่าย 
 

การจ าแนกค่าใช้จ่ายทั้งหมด (บาท) 
ค่าใช้จ่ายตาม

เกณฑ์ 
(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

หน่วยงาน 
ที่จัดให้การ
สนับสนุน 

ขอรับการ
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย 

ใช้เงินทุน
ส่วนตัว 

๘.๑ ค่าเดินทางไป-กลับ      
๘.๒ ค่าเดินทางในขณะ 
     ฝึกอบรม/ดูงาน/ 
     ประชุมทางวิชาการ 

     

๘.๓ ค่าลงทะเบียนหรือ      
     ค่าธรรมเนียม 

     

๘.๔ ค่าท่ีพัก  
     อัตรา……….. บาท/คืน  
     จ านวน…………คืน 

     

๘.๕ ค่าเบี้ยเลี้ยง  
     อัตรา……บาท/วัน 
     .……….วัน 

     

รวมเป็นเงิน      

หมายเหตุ   กรณีการเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินให้ผู้เดินทางเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสิทธิ 
               ในการเดินทางภาคพ้ืนดินที่ผู้เดินทางจะพึงเบิกได้ ตามความในข้อ ๑๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย  
               สุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หรือที่ 
               แก้ไขเพ่ิมเติม 

๑๐. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กรอกข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และขอให้สัญญาว่าข้าพเจ้าจะ
ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การให้ทุนพัฒนาบุคลากร เพ่ือการศึกษา
ทางไกล พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเคร่งครัด พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบรายละเอียดของ
หลักสูตรส าหรับการฝึกอบรม/ดูงาน/ประชุมทางวิชาการครั้งนี้มาด้วยแล้ว นอกจากนี้ข้าพเจ้าสัญญาว่าเมื่อ
ข้าพเจ้าได้รับทุนฝึกอบรม/ดูงาน/ประชุมทางวิชาการแล้ว  ข้าพเจ้าจะกลับมาปฏิบัติราชการใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนแต่ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
ในกรณีที่ข้าพเจ้าปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนดดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินคืนให้แก่มหาวิทยาลัย 
เป็นจ านวนเงิน ๒ เท่าของจ านวนเงินทุนที่ได้รับโดยช าระเงินให้มหาวิทยาลัยทันทีที่มหาวิทยาลัยเรียกให้ช าระ 



๒๙ 

 

หากข้าพเจ้าเพิกเฉยไม่ยอมช าระ ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินซึ่งข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัย
และทางราชการช าระเงินชดใช้ทุนที่ได้รับไปให้ครบถ้วนเสียก่อนได้ และขอยืนยันว่าจะส่งรายงานการไป
ฝึกอบรม/ดูงาน/ประชุมทางวิชาการ รวมทั้งเอกสารที่ได้รับจากการฝึกอบรม/ดูงาน/ประชุมทางวิชาการ (ถ้ามี) 
ไปยังสถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลภายในเวลา ๖๐ วัน 
๑๑. ในกรณีที่การด าเนินงานตามโครงการที่ขอรับทุนจากมหาวิทยาลัย เป็นกรณีที่ท าให้เกิดงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามกฎหมายหรือก่อให้เกิดรายได้ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมให้กรรมสิทธิ์หรือรายได้ที่เกิดขึ้นตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
 

          (ลงชื่อ) ...........…………………………….…….. 
                                                              (……………..........……………………….) 
                                        ผู้ขอรับทุน 
                                                         วันที่ ……. เดือน ……………..... พ.ศ. ………. 

       
๑๒. ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
ทั้งนี้ โครงการนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา/คณะกรรมการบริหารส านัก/สถาบัน 
หรือ ผู้บริหารหน่วยงานแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ........../.......... เมื่อวันที่ ………………………………….. 
 
 
                                                               (ลงชื่อ) ………………………..…………….. 
                                                                        (……………………………………..) 
                                                                 ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา  หรือ 
                                                                    ผู้อ านวยการส านัก /สถาบัน  หรือ      
                                                     อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงาน 
หมายเหตุ   

๑. บุคลากรสามารถขอรับทุนไปฝึกอบรม/ดูงาน/ประชุมทางวิชาการภายในประเทศได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง/
ปีงบประมาณ 

๒. หลังจากเสร็จสิ้นการไปฝึกอบรม/ดูงาน/ประชุมทางวิชาการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัย - 
ธรรมาธิราช ว่าด้วย การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๖๓ จะต้องส่งรายงาน
การไปฝึกอบรม/ดูงาน/ประชุมทางวิชาการ รวมทั้งเอกสารที่ได้รับจากการฝึกอบรม/ดูงาน/ประชุม
ทางวิชาการ (ถ้ามี) ไปยังสถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลภายในเวลา ๖๐ วัน หากไม่ด าเนินการ
จะถูกตัดสิทธิ์การขอรับทุนในปีงบประมาณถัดไป 



๓๐ 

 

เอกสารประกอบการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลในประเทศ ส าหรับบุคลากร 
ข้อ ๖.๒ แบบฟอร์ม สพบ.๐๓ 

กิจกรรม/โครงการ 
ที่จะกลับมาด าเนินการ 

(ตามที่ผู้ขอรับทุนระบุไว้ใน
แบบขอรับทุน 

สพบ.๐๓ ข้อ ๖.๒) 

ระยะเวลาด าเนินการภายใน ๖๐ วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑)....................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 

            

๒)....................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 

            

๓)....................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 

            

 
 
 
 
 



๓๑ 

 

แบบขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับบุคลากร 
 
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับทุน 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) ………………………………นามสกุล ……………………………...………………...... 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ……………………………………………. สาขาวิชา/วิชาเอก ………………………..……............................. 
สถาบันการศึกษา …………………………………… อายุ …………. ปี (นับถึงวันสมัครขอรับทุน)  เข้ารับราชการที่ มสธ. 
เมื่อ ……………..……….…. จะเกษียณอายุราชการในปี...................ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง…….………………………………. 
ระดับ ………………………….สังกัดสาขาวิชา/ส านัก/สถาบัน/กอง……………………………………………………………………… 

ข้าพเจ้าได้เดินทางไปต่างประเทศครั้งสุดท้ายเพ่ือไปฝึกอบรม/ดูงาน/ประชุมทางวิชาการ เรื่อง…..... 
............................................................................................................ณ…………………………………………………………… 
ด้วยทุน ………………………………………………….. เมื่อวันที่ ……… เดือน …………..… พ.ศ. …………... ถึงวันที่ ………...... 
เดือน .…………..…… พ.ศ. .........  รวมระยะเวลา ............ ปี ........... เดือน .............. วัน .............. 

• ขณะนี้ได้รับทุนอ่ืน ๆ จากมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
   ไม่ได้รับ 
   ไดร้ับ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………………… 
• ขณะนี้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา / ลาในลักษณะอ่ืนเต็มเวลาหรือไม่ 
   ไม่ได้ลา 
   ลา โปรดระบุ ……………………….………………………………………………..………………………………… 

๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑.๒.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน…………………………………………………………………………….... 

.................................................................................................................................................................................... 
๑.๒.๒ ขณะนี้ผู้ขอรับทุนมีชุดวิชาที่ต้องรับผิดชอบในการผลิต/ปรับปรุงประจ าภาคการศึกษาใน

ปีงบประมาณที่ขอรับทุน หรือไม่ 
 มี 
 ไม่มี 
ในกรณีที่มีชุดวิชาที่ต้องรับผิดชอบ โปรดระบุชื่อชุดวิชาและรหัสชุดวิชาทุกชุดวิชาที่รับผิดชอบ 
ประจ าภาคการศึกษาในปีงบประมาณที่ขอรับทุน ดังนี้ 

(๑) ชุดวิชา.................................... รหัสชุดวิชา ................................... 
 ประธาน      และ/หรือ  บรรณาธิการ  และ/หรือ 
 ผู้เขียน หน่วยที่ ................ซึ่งจะเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี .................................. 
 
 

สพบ.๐๔ 



๓๒ 

 

(๒) ชุดวิชา.................................... รหัสชุดวิชา ................................... 
 ประธาน      และ/หรือ  บรรณาธิการ  และ/หรือ 
 ผู้เขียน หน่วยที่ ................ซึ่งจะเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี .................................. 

(๓) ชุดวิชา.................................... รหัสชุดวิชา ................................... 
 ประธาน      และ/หรือ  บรรณาธิการ  และ/หรือ 

 ผู้เขียน หน่วยที่ ................ซึ่งจะเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี .................................. 

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมทางวิชาการ 
๒.๑ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอสมัครรับทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  ฝึกอบรม เรื่อง/หลักสูตร ………..………………………………………………………………….………............ 
.......................................................................................................................... .................................................... 

(๒)  ดูงาน เรื่อง ................................................................................................................ ................ 
............................................................................................................................. ................................................. 

(๓)  ประชุมทางวิชาการ เรื่อง ..................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................ .................................................. 
โดยขอเสนอ  บทความทางวิชาการแบบบรรยาย เรื่อง ................................................................................. 

  บทความทางวิชาการแบบโปสเตอร์ เรื่อง ............................................................................... 
  บทความวิจัยแบบบรรยาย เรื่อง .............................................................................................  
  บทความวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง .......................................................... .................................. 

โดยน ามาจากผลงานวิจัย เรื่อง ................................................................................................. ........................... 
ลักษณะการท าวิจัย  ท าคนเดียว 
    ท าร่วมกับผู้อ่ืน และได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมวิจัยแล้ว ดังหลักฐานแนบท้าย 
ลักษณะโครงการวิจัย  โครงการวิจัยระยะสั้นที่มีระยะเวลาด าเนินการหนึ่งปี 
        เริ่มวิจัยตั้งแต่ ................................................ ถึง ............................... ....................... 
    โครงการวิจัยระยะยาวมีระยะเวลาด าเนินการ .............. ปี 
        เริ่มวิจัยตั้งแต่ ................................................ ถึง ......................................................  
โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนการท าวิจัยจาก ...........................................................................................................  

๒.๒ ชื่อสถาบันผู้จัด การฝึกอบรม/ดูงาน/ประชุมทางวิชาการ ……………..........………………............................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

๒.๓ สถานที่ที่จัด การฝึกอบรม/ดูงาน/ประชุมทางวิชาการ............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 



๓๓ 

 

๒.๔ ระยะเวลาที่จัดการฝึกอบรม/ดูงาน/ประชุมทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ …….…... เดือน …………............…….. 
พ.ศ. ………….....…... ถึงวันที่ ………..….. เดือน ………….............…………….. พ.ศ. ………..........…… เป็นระยะเวลา 
……… วัน……………. เดือน (รวมวันเดินทางไป - กลับ) 

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ในเชิงรูปธรรม) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วผู้ขอรับทุนจะน าความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรม ๒ ส่วน ดังนี้ 

๓.๑ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนี้มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างไร 
(๑) ......................................................................................................................................................... 
(๒) .................................................................................................. .......................................................  

๓.๒ ผู้ขอรับทุนจะน าประโยชน์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างไรในเชิงรูปธรรม 
(โปรดระบุรายละเอียดผลงาน/กิจกรรม/โครงการที่ผู้ขอรับทุนจะกลับมาด าเนินการหลังจากได้รับทุนแล้ว   

          เฉพาะที่สามารถท าได้จริงภายในปีงบประมาณที่ขอรับทุน) 
(๑) จัดท ากิจกรรม/โครงการ  ........................................................................................... ..................... 
(๒) จัดท ากิจกรรม/โครงการ  ......................................................... ........................................................ 
พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการขอรับทุนข้อ ๓.๒  ไว้ท้ายโครงการ (ดังแนบ) 

๔. เมื่อเสร็จสิ้นการไปฝึกอบรม/ดูงาน/ประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะเผยแพร่ความรู้โดย 
๔.๑ การเผยแพร่ 
 จัดบรรยาย 

(๑) สถานที่จัด .............................................................................. 
(๒) รูปแบบการจัด .......................................................................  
(๓) กลุ่มเป้าหมาย ........................................................................  

 เผยแพร่ในวารสารวิชาการ (โปรดระบุ) 
  ระดับชาติ ..............................................................................  
  ระดับภูมิภาค .........................................................................  
  ระดับนานาชาติ ..................................................................... 

 เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) ภายใน ................. วัน 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .........................................................................  

๔.๒ หลักฐานประกอบการเผยแพร่ 
 สรุปผลการจัดบรรยาย 
 วารสารวิชาการระดับชาติ /ระดับภูมิภาค/ระดับนานาชาติ ภายใน ................. วัน 
 วารสารสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ ภายใน ................. วัน 
 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) ฉบับสมบูรณ์ ภายใน ................. วนั 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .........................................................................  



๓๔ 

 

๕. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน รายละเอียดดังนี้ 
ประเภทของค่าใช้จ่าย ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย 
การจ าแนกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายตาม

เกณฑ์ (ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี) 

อื่น ๆ 

เจ้าของทุน
จ่ายให ้

ขอรับจาก
มหาวิทยาลยั 

จะใช้เงินทุน
ส่วนตัว 

  

๑. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ       
๒. ค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียม       
๓. ค่าที่พักไม่เกิน ๓ คืน อัตรา 
    .................บาท/คืน 

      

๔. ค่าเบี้ยเลี้ยงไม่เกิน ๓ วัน อัตรา 
    .................บาท/วัน 

      

๕. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ 
    ค่าพาหนะเดินทางระหว่างบ้านพักไป
สนามบิน ค่าพาหนะเดินทางในต่างประเทศ 
ค่าวีซ่า ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 
ค่าธรรมเนียมสนามบิน ให้เบิกจ่ายใน
ลักษณะเหมาจ่าย ดังนี ้

(๑) กรณีไปฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุม 
ทางวิชาการเพื่อเสนอบทความวิชาการ 
ให้เบิกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ไม่เกิน ๒,๐๐๐ 
บาท 

(๒) กรณีไปประชุมทาวิชาการเพื่อเสนอ
บทความวิจัย ให้เบิกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้
ไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาท 

      

รวมเป็นเงิน       

 
๖. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กรอกข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และขอให้สัญญาว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเคร่งครัด และจะส่งรายงานผลการไปฝึกอบรม ดูงาน และประชุมทาง
วิชาการ ภายใน ๖๐ วัน  นับจากวันสิ้นสุดการไปฝึกอบรมและดูงาน ทั้งนี้ ในการเสนอขอรับทุน ข้าพเจ้าได้ 
ยื่นเอกสารเพ่ือประกอบการขอรับทุนมาด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีเสนอขอรับทุนเพื่อเข้าประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานทางวิชาการ 
 บทคัดย่อ 
 บทความทางวิชาการ หรือบทความวิจัยที่จะน าเสนอ 
 รายงานวิจัยที่เป็นตัวเล่มกระดาษหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (กรณีที่เป็นบทความวิจัย) 



๓๕ 

 

 หนังสือตอบรับหรือหนังสือเชิญให้น าเสนอบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย 
 หนังสือยินยอมจากเจ้าของทุนหรือผู้อนุมัติโครงการให้เผยแพร่งานวิจัย 
     (กรณีได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก) 
 หนังสือยินยอมจากผู้ร่วมวิจัยให้น าบทความวิจัยมาเสนอขอรับทุน 
 รายละเอียดซึ่งระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุมสัมมนา และรายละเอียดค่าลงทะเบียน 
 รายละเอียดตารางการประชุมของแต่ละวัน 

(๒) กรณีเสนอขอรับทุนเพื่อไปฝึกอบรมและดูงาน 
 หนังสือตอบรับให้ไปฝึกอบรมหรือดูงาน 
 รายละเอียดหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรม 
 รายละเอียดซึ่งระบุวัน เวลา และสถานที่จัดฝึกอบรม 
 ก าหนดการดูงาน 

๗. ในกรณีที่การด าเนินงานตามโครงการที่ขอรับทุนจากมหาวิทยาลัย เป็นกรณีที่ท าให้เกิดงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
กฎหมายหรือก่อให้เกิดรายได้ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมให้กรรมสิทธิ์หรือรายได้ที่เกิดขึ้นตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

               (ลงชื่อ) ...........…………………………….…….. 
                                                              (……………..........……………………….) 
                                        ผู้ขอรับทุน 
                                                        วันที่ ……. เดือน ……………..... พ.ศ. ………. 

    
๘. ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
ทั้งนี้ โครงการนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา/คณะกรรมการบริหารส านัก/สถาบัน 
หรือ ผู้บริหารหน่วยงานแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ........../.......... เมื่อวันที่ ………………………………….. 
 
 
                                                               (ลงชื่อ) ………………………..…………….. 
                                                                        (……………………………………..) 
                                                                 ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา  หรือ 
                                                                    ผู้อ านวยการส านัก /สถาบัน  หรือ      

                                         อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงาน 

หมายเหตุ  กรณีที่ผู้ขอรับทุนส่งเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์/แนวปฏิบัติการขอรับทุน   
              คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลจะไม่พิจารณาการขอรับทุน 



๓๖ 

 

แบบประเมินบทความทางวิชาการเพื่อประกอบการขอรับทุน 
 

ชื่อบทความทางวิชาการ ....................................................................................................... ...............................                                
ชื่อผู้เขียนบทความ ............................................................................................................................................... 
หน่วยงาน ................................................................ ............................................................................................ 

หัวข้อประเมิน ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและ
ข้อเสนอแนะ 

๑.  ประเด็นที่น าเสนอ 
     -  มีความส าคัญ / คุณค่า 

 

๒.  เนื้อหาและการน าเสนอเนื้อหา 
-  มีการน าความรู้จากแหล่งต่าง ๆมาประมวลเพ่ือ 
   วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ     
-  มีการอธิบาย/วิเคราะห์ตามหลักวิชาการอย่างชัดเจน                                                       
-  มีความครอบคลุม สอดคล้อง เชื่อมโยง                                    
-  มีความถูกต้อง และทันสมัย 

 
 
 
 
 
 

๓.  การอ้างอิงและบรรณานุกรม                                                           
     -  มีการอ้างอิงอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน สมบูรณ์  
    -  มีการอ้างอิงอย่างกว้างขวางและทันสมัย 

 

สรุปผลการพิจารณา  
 (……. )     ผ่าน โดยไม่มีแก้ไข 
     (……. )     ผ่าน โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง ดังเอกสารแนบ 
 (……. )     ไม่ผ่านการประเมิน (โปรดระบุเหตุผล) .........................................................................................  
  ........................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

แบบสรุปผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการตามข้อเสนอแนะใช้ประกอบการขอรับทุน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รายที่ ๑ 

 

 

 

  

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รายที่ ๒ 

 

 

 

  

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รายที่ ๓ 

 

 

 

  

 
ขอรับรองว่าได้ปรับแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 

 

ลงชื่อ  .................................................................... 

        (...................................................................) 

                                                                              ผู้ขอรับทุน 
               วันที่ ……. เดือน ……………..... พ.ศ. ………. 



๓๘ 

 

แบบประเมินบทความวิจัยเพื่อประกอบการขอรับทุน 
 

ชื่อบทความวิจัยเรื่อง  ...................................................................................................... .................................... 

ชื่อผู้เขียนบทความวิจัย ..................................................................................................... ...................................                                             

แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย ...................................................................................................... ..............................  

วันที่ตรวจรับงานวิจัย ........................................................................................................... ................................ 

หัวข้อประเมิน ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ
และข้อเสนอแนะ 

๑. ความส าคัญ วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการวิจัย  
๑.๑ ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์งานวิจัยในประเด็น/มิติใหม่ๆ 
๑.๒ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์การวิจัย 
๑.๓ ประโยชน์ของผลงานวิจัยในเชิงวิชาการ และการน าไปปฏิบัติ 
๑.๔ วรรณกรรมที่ทบทวนมีความเกี่ยวข้องเหมาะสมกับเรื่องที่ศึกษาและเชื่อมโยง

กับกรอบแนวคิดของการวิจัย 
๑.๕ การทบทวนมีลักษณะวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือสามารถน ามาเป็นกรอบ

แนวคิด/ตัวแปรในการศึกษาได้ 

 

๒. ระเบียบวิธีวิจัย  
๒.๑ วิธีการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
๒.๒ ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง มีความเป็นตัวแทนที่ดี และเหมาะสมกับเรื่องที่ศึกษา 
๒.๓ คุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
๒.๔ วิธีการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลเหมาะสมกับธรรมชาติของข้อมูล 

 

๓. การน าเสนอผล การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   
๓.๑ การน าเสนอผลการศึกษามีล าดับขั้นตอน และตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้ชัดเจน 
๓.๒ การอภิปรายผลสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๓ การให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าและอยู่บนฐานของผลการวิจัย 

 

๔. อ่ืน ๆ                                                           
๔.๑ บทคัดย่อ 
๔.๒ การอ้างอิงและบรรณานุกรม      

 

สรุปผลการพิจารณา  
 (……. )     ผ่าน โดยไม่มีแก้ไข 
     (……. )     ผ่าน โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง ดังเอกสารแนบ 
 (……. )     ไม่ผ่านการประเมิน (โปรดระบุเหตุผล) .........................................................................................  



๓๙ 

 

แบบสรุปผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการตามข้อเสนอแนะใช้ประกอบการขอรับทุน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รายที่ ๑ 

 

 

 

  

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รายที่ ๒ 

 

 

 

  

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รายที่ ๓ 

 

 

 

  

 
ขอรับรองว่าได้ปรับแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 

 

ลงชื่อ  .................................................................... 

        (...................................................................) 

                                                                              ผู้ขอรับทุน 
              วันที่ ……. เดือน ……………..... พ.ศ. ………. 



๔๐ 

 

เอกสารประกอบการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับบุคลากร 
ข้อ ๓.๒ แบบฟอร์ม สพบ.๐๔ 

กิจกรรม/โครงการ 
ที่จะกลับมาด าเนินการ 

(ตามที่ผู้ขอรับทุนระบุไว้ใน
แบบขอรับทุน 

สพบ.๐๔ ข้อ ๓.๒) 

ระยะเวลาด าเนินการภายใน ๖๐ วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑)....................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 

            

๒)....................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 

            

๓)....................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 

            

 
 
 
 
 



๔๑ 

 

แบบตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องเสนอประกอบการขอรับทุน 
โปรดกรอกรายละเอียดตามฟอร์มที่ก าหนดเพ่ือตรวจสอบว่าผู้ขอรับทุนมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบ 

การขอรับทุน รวมทั้งหน่วยงานได้ด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดหรือไม่ 

๑. ใบสมัครขอรับทุน  มี              ไม่มี 
๒. ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ที่ประชุม
ผู้บริหารส านัก/สถาบัน ผู้อ านวยการกอง ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 

 ผ่าน           ไม่ผ่าน 

๓. บทคัดย่อ  
    บทความทางวิชาการ เรื่อง ............................................................... 
.................................................................................................................. 
    บทความวิจัย เรื่อง ..................................................................... 
.................................................................................................................. 

 
 มี              ไม่มี 
 
 มี              ไม่มี 

๔. สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองบทความทางวิชาการ หรือบทความ
วิจัยที่ Reader ทั้งสามท่านได้พิจารณา (ส่งสรุปผลเพียงหนึ่งใบ) 

 มี              ไม่มี 

๕. กรณีมีการแก้ไขบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ผู้ขอรับทุน
ได้ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

 ปรับแล้ว     ยังไม่ได้ปรับ 

๖. หนังสือตอบรับจากผู้จัดให้ผู้ขอรับทุนไปเสนอบทความทางวิชาการ
หรือบทความวิจัย 

 มี              ไม่มี 

๗. รายละเอียดหัวข้อการประชุม สถานที่ ระยะเวลา ค่าลงทะเบียน  มี              ไม่มี 
๘. รายละเอียดตารางการประชุมของแต่ละวัน  มี              ไม่มี 
๙. บทความที่น าเสนอยังไม่เคยน าเสนอหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน  ใช่             ไม่ใช่ 
๑๐. บทความวิจัยที่น าเสนอมาจากผลงานวิจัยที่ผู้ขอรับทุนเป็นผู้วิจัย  ใช่             ไม่ใช่ 
๑๑. บทความวิจัยที่น าเสนอมาจากผลงานวิจัยที่ผู้ขอรับทุนเป็นผู้วิจัย
ด าเนินการหรือผู้ร่วมด าเนินการ 

 ใช่             ไม่ใช่ 

๑๒. บทความวิจัยที่น าเสนอมาจากผลงานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จสิ้น
มาแล้วไม่เกินสองปี นับถึงวันที่เสนอขอรับทุน 

 ใช่             ไม่ใช่ 

๑๓. กรณีเป็นบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย ให้แนบหลักฐานที่ผ่านความเห็นชอบจากอธิการบดี
อนุญาตให้น าบทความไปเผยแพร่ได้ 

 มี              ไม่มี 

๑๔. กรณีรับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ได้แนบหลักฐานการ
ยินยอมให้เผยแพร่บทความวิจัยจากหน่วยงานเจ้าของทุน 

 มี              ไม่มี 



๔๒ 

 

๑๕. กรณีมีผู้ร่วมวิจัยหลายคน ได้แนบหลักฐานการยินยอมจากผู้ร่วม
วิจัยให้น าบทความวิจัยมาเสนอขอรับทุน 

 มี              ไม่มี 

๑๖. ผู้ขอรับทุนขณะนี้มีชุดวิชาที่ต้องรับผิดชอบในการผลิตหรือไม่  มี              ไม่มี 
      ในกรณีท่ีตอบว่า “มี” ได้ท าหน้าที่  ประธานผลิตชุดวิชา 

 บรรณาธิการผลิตชุดวิชา 
 ผู้เขียน หน่วยที่ .......................... 
.......................................................... 
และจะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่  
.......................................................... 

๑๗. ในกรณีท่ีการด าเนินงานตามโครงการที่ขอรับทุนจากมหาวิทยาลัย 
เป็นกรณีที่ท าให้เกิดงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายหรือก่อให้เกิด
รายได้ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ผู้ขอรับทุนยินยอมให้กรรมสิทธิ์หรือรายได้
ที่เกิดขึ้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

 ยินยอม       ไม่ยินยอม 

 
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ  .................................................................... 

        (...................................................................) 

                                                                              ผู้ขอรับทุน 
               วันที่ ……. เดือน ……………..... พ.ศ. …...…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

แบบขอรับทุนการให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย์ 
 ประจ าปีงบประมาณ ……………. 

โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ก าหนดและกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 

  การศึกษา           การวิจัย          การฝึกอบรม 
 
๑. ประเภทโครงการที่ขอรับทุน          

........................................................................................................................................................................ 
๒. ชื่อเรื่อง  

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
๓. สาขาวิชา/ส านัก ................................................................................. ............................................................ 
๔. ชื่อผู้ขอรับทุน ...................................................................................... โทรศัพท์ ...........................................
๕. เงื่อนไขของผู้ขอรับทุน 
 ไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ 
 ไม่อยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัย 
 มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ตามที่คณะกรรมการก าหนด) อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ  สถาบันการศึกษาในต่างประเทศและพ านัก 
     ในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี  (โดยอนุโลมไม่ต้องแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ)  
     (โปรดระบุระดับปริญญาและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ พร้อมแสดงเอกสารหลักฐาน) 
     ............................................................................................................................. ............................ 
 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกภายในประเทศจากสถาบันการศึกษาที่ใช้หลักสูตร  

               ภาษาอังกฤษมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย ๒ ปี  (โดยอนุโลมไม่ต้องแสดงผลสอบ 
               ภาษาอังกฤษ) (โปรดระบุระดับปริญญาและสถาบันการศึกษาที่ใช้หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ  
               พร้อมแสดงเอกสารหลักฐาน) 

     ............................................................................................................................. ............................ 
 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกภายในประเทศ โดยมีผลทดสอบวัดความรู้ 

               ภาษาอังกฤษระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปีนับจากวันสอบ และสามารถใช้ได้จนถึงวันยื่นแบบขอรับทุน 
               พัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย (โปรดระบุระดับปริญญาและสถาบันการศึกษา พร้อมแสดง  
               เอกสารหลักฐานตามประเภทของการทดสอบและผลคะแนน) 

     ............................................................................................................................. ............................ 
 
 
 

สพบ.๐๕ 

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว 

(เขยีนชื่อ-นามสกุล

หลังรูปถ่าย) 



๔๔ 

 

 

รายการที่สอบ 
 

เกณฑร์ะดับคะแนน 
คะแนนสอบที่ได้  

(โปรดระบุพร้อมแนบ
หลักฐานการสอบ) 

     TOEFL Paper based    คะแนนไม่ต่ ากว่า ๔๕๐ คะแนน        

     TOEFL Computer based คะแนนไม่ต่ ากว่า ๑๕๐ คะแนน   

     TOEFL Internet based คะแนนไม่ต่ ากว่า ๖๐ คะแนน  

     IELTS           ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ๕.๐                   

     CU-TEP        คะแนนไม่ต่ ากว่า ๖๐ คะแนน  

     TU-GET        คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ คะแนน  

     TOEIC          คะแนนไม่ต่ ากว่า ๖๕๐ คะแนน  

     STOU–EPT ระบบคอมพิวเตอร์ คะแนนแต่ละส่วนไม่ต่ ากว่า B๒  

 
 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการต้องห้ามในการขอรับทุนของมหาวิทยาลัยทุกประเภท 
 ได้รับทุนอื่น ๆ จากมหาวิทยาลัย (ระบุ) ............................................................................................  
 ไม่ได้ส่งรายงานผลโครงการขอรับทุนของมหาวิทยาลัยทุกประเภทตามระยะเวลาที่ก าหนด  
     (ระบุ) ....................................................................................................................... ........................ 

 ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนตามระเบียบนี้มาแล้วอย่างน้อย ๓ ปีงบประมาณนับถึงวันที่ยื่นขอรับทุน 
 เคยรับทุนพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมาแล้ว เมื่อ................................................................ . 

 ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษร  
 ผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้วในวันที่ยื่นขอรับทุน โดยเข้ารับราชการที่ มสธ. เมื่อ................................. 
 มีอายุราชการคงเหลือไม่น้อยกว่า ๒ ปีหลังเสร็จสิ้นโครงการ (นับหลังจากวันสุดท้ายที่ปฏิบัติงาน ณ   

         สถานที่ศึกษา วิจัย หรือ หน่วยงานจัดฝึกอบรม)  และจะเกษียณอายุราชการในปี.........…………..…….….. 
 ขณะนี้ผู้ขอรับทุนมีชุดวิชาที่ต้องรับผิดชอบในการผลิต/ปรับปรุงประจ าภาคการศึกษาในปีงบประมาณ 

         ที่ขอรับทุน หรือไม ่
 ไม่มี    มี 

ในกรณีที่มีชุดวิชาที่ต้องรับผิดชอบ โปรดระบุชื่อชุดวิชาและรหัสชุดวิชาทุกชุดวิชาที่รับผิดชอบ 
ประจ าภาคการศึกษาในปีงบประมาณที่ขอรับทุน ดังนี้ 

(๑) ชุดวิชา.................................... รหัสชุดวิชา ................................... 
 ประธาน      และ/หรือ  บรรณาธิการ  และ/หรือ 
 ผู้เขียน หน่วยที่ ................ซึ่งจะเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี .................................. 

(๒) ชุดวิชา.................................... รหัสชุดวิชา ................................... 
 ประธาน      และ/หรือ  บรรณาธิการ  และ/หรือ 
 ผู้เขียน หน่วยที่ ................ซึ่งจะเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี .................................. 



๔๕ 

 

(๓) ชุดวิชา.................................... รหัสชุดวิชา ................................... 
 ประธาน      และ/หรือ  บรรณาธิการ  และ/หรือ 

 ผู้เขียน หน่วยที่ ................ซึ่งจะเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี .................................. 
๖. หลักการและเหตุผล 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

......................................................................... ...............................................................................................  
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๗.๑ ............................................................................................................................... ................................. 
๗.๒ ......................................................................................................................... ....................................... 
๗.๓ ........................................................ ........................................................................................................  

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ ............................................................................................................................. ................................... 
๘.๒ ........................................................................................... ..................................................................... 
๘.๓ ......................................................................................................................... ....................................... 

๙. ระยะเวลาศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ................................................................................................ 
    รวม .............. เดือน ............ วัน 
๑๐. สถานที่ศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม …………………………………………………………………………………………………..……. 
๑๑. ก าหนดการศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม (แสดงตารางกิจกรรมตลอดหลักสูตรและแนบรายละเอียดหลักสูตร ...... 
............................................................................................................................. ................................................. 
๑๒. จดหมายตอบรับของสถาบันในต่างประเทศ (แนบเอกสารหลักฐาน) 
๑๓. งบประมาณท่ีขอรับทุน (ไม่เกินทุนละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท  

แสดงรายละเอียดงบประมาณตามจ่ายจริง) ….............…… บาท 
(๑) ค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าใช้จ่ายประจ าเดือนของนักเรียนทุนรัฐบาลในประเทศที่ไปศึกษาตามที่ ก.พ. 

ก าหนด ….............…… บาท 
(๒) ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับสนามบินในประเทศไทย ….............…… บาท 
(๓) ค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ….............…… บาท 
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ น าเสนอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลพิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๔. แผนงาน/โครงการที่จะกลับมาด าเนินการหลังเสร็จสิ้นโครงการ ต้องสอดคล้องกับงานหรือการพัฒนา  
      หน่วยงาน โดยก าหนดระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน และเป็นแผน  
      กิจกรรมที่สามารถวัดและประเมินผลได้  (แสดงรายละเอียดพร้อมแนบตารางการด า เนินแผนงาน/ 
      โครงการของผู้ขอรับทุน) 
      ...................................................................................................................................................................... 



๔๖ 

 

๑๕. ข้าพเจ้าจะจัดท ารายงานสรุปผลการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมฉบับย่อเป็นภาษาไทย รายงานผล 
      การศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาสมบูรณ์  และบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย  
      เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมที่ขอรับทุน เสนอต่อคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาหรือ  
      ส านักที่สังกัด ภายใน ๗๕ วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาหรือส านัก 
      ให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลพิจารณา โดยจะต้อง  
      ยื่นภายในวันที่  .......................................................   (ระบุวันสุ ดท้ายของวันที่ครบระยะเวลา ๗๕ วัน) 
๑๖. ข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลใน 
      ต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การให้ทุน 
      พัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนเกี่ยวกับการ 
      ให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย  
      หากข้าพเจ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อน ไขดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดทุกประการ  
      และข้าพเจ้ายินยอมที่จะน าเงินที่ได้รับจากทุนพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยคืน หรือยินยอมให้ 
      มหาวิทยาลัยหักเงินเดือนหรือเงินได้ต่าง ๆ ของข้าพเจ้าเพ่ือชดใช้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษา 
      ทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย์ตามที่มหาวิทยาลัยเรียก รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดสิทธิ 
      การขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย์ ได้ตามหลักเกณฑ์  
      วิธีการ และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๑๗. ในกรณีที่การด าเนินงานตามโครงการที่ขอรับทุนจากมหาวิทยาลัย เป็นกรณีที่ท าให้เกิดงานอันมีลิขสิทธิ์ 
      ตามกฎหมายหรือก่อให้เกิดรายได้ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมให้กรรมสิทธิ์หรือรายได้ที่เกิดขึ้น 
      ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
               (ลงชื่อ) …………………………………..………………….………..  
                                          (…………………………………………………………………) 
                               ต าแหน่ง..................................................................................  
                                                                                        ผู้ขอรับทุน 
๑๘. ข้อเสนอโครงการนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา/คณะกรรมการบริหารส านัก/ 
      สถาบัน หรือ ผู้บริหารหน่วยงานแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ........../.......... เมื่อวันที่ ………….………………….. 
 
                                                        (ลงชื่อ) ……………………................................................. 
                                                                (……..............................………………………………..) 
                                                  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา หรือผู้อ านวยการส านัก /สถาบัน                             
                                                      หรืออธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงาน 

หมายเหตุ   วิธีการนับวันการส่งรายงานผล ตัวอย่างเช่น วันที่ ๑๕ มิถุนายน เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรม ณ สถานศึกษา วิจัย 
หรือหน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรมให้เริ่มนับ ๑ ตั้งแต่วันท่ี ๑๖ มิถุนายน จนถึงก าหนดครบ ๗๕ วัน คือวันท่ี  ๒๙  สิงหาคม 

 



๔๗ 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ ............... (Annual Report) 

ของ.............................................. 
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล 

วิสัยทัศน์/ทิศทางการพัฒนาของ ................................................................................................................ 
(๑) .................................................................................................................. .............................................. 
(๒) ............................................................................................................................. ................................... 
(๓) ................................................................................................................................................................  

ส่วนที่ ๑ แผนปฏิบัติการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ .................... 

โครงการ 
ผู้ขอรับทุน/ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีเสนอขอ 

จ านวนบุคลากร
ท่ีร่วมโครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/ 

สถานท่ี 

สอดคล้อง
วิสัยทัศน์/
ทิศทาง  

การพัฒนา 
(ระบุหัวข้อ) 

ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

(โปรดกาในช่อง 
ท่ีเลือก) 

ตาม
แผนฯ 

ปฏิบัติ 
จริง 

ใช ่ ไม่ใช่ 

๑.         
๒.         
๓.          

รวม          

ส่วนที่ ๒ การด าเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการที่ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ ............................ 

 ๒.๑ ผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล 

โครงการ 
การน าความรู้ไปพัฒนางาน 

ในเชิงรูปธรรม  
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการขอรับทุน  

๑.    
   
   

๒.    
    
    
๓.    
    
    

 

สพบ.๐๖ 



๔๘ 

 

๒.๒ การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
(ภายหลังจากการจัดโครงการขอรับทุน) 

โครงการ 
วิธีการ
เผยแพร่
ความรู้ * 

วัน/เดือน/ปี 
ท่ี

ด าเนินการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
(โปรดแนบรายชื่อและลายมือชื่อผู้เข้าร่วม

กิจกรรม) 
๑.     
๒.      
๓.      

หมายเหตุ : ให้ระบุวิธีการแพร่ความรู้ เช่น การบรรยาย ประชุม อบรม สัมมนา การเขียนบทความ ฯลฯ 
๒.๓ งบประมาณโครงการที่เสนอขอเทียบกับที่ใช้จริง 

โครงการ 
งบประมาณ 

เสนอขอ ใช้จริง 
๑.    
๒.    
๓.    

รวม   

ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการขอรับทุนจากทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษา 
            ทางไกล ประเภทหน่วยงาน ประจ าปี.................... โดยคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา/ 
            คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน/ผู้บริหารหน่วยงาน (ส านัก/สถาบัน/กอง) /ส านักงานอธิการบดี 

โครงการ 

ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการท่ีได้รับทุนพัฒนาบุคลากร  
(๕=มากที่สุด, ๔=มาก, ๓=ปานกลาง, ๒=น้อย,๑=น้อยท่ีสุด) 

สอดคล้อง
วิสัยทัศน์/

ทิศทาง การ
พัฒนา 

บรรลุวัตถุ 
ประสงค์/ 
 เป้าหมาย 

การน าความรู้ 
ไปใช้ 

ในการท างาน 

ประโยชน์ 
ท่ีได้รับ 

ความพึงพอใจ 
ต่อผลสัมฤทธิ์ 
ของโครงการ 

๑.          
๒.          
๓.          

ส่วนที่ ๔ สรุปภาพรวมอ่ืน ๆ ของการด าเนินงาน 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 



๔๙ 

 

ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
ส่วนที่ ๖  

ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา/คณะกรรมการบริหารส านัก/สถาบัน หรือ 
ผู้บริหารหน่วยงานแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ........../.......... เม่ือวันท่ี ………………………………….. 

 
 

                             (ลงชื่อ) ……………………................................................. 
                                                                (……..............................………………………………..) 

                                                     (ผู้รับผิดชอบการจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน) 
 

 
                                                        (ลงชื่อ) ……………………................................................. 
                                                                (……..............................………………………………..) 
                                                  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา หรือผู้อ านวยการส านัก /สถาบัน                             
                                                      หรืออธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

แบบรายงานการน าเสนอกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ 
การขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  ............  

หน่วยงาน ................................................ 
วันที่จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ .................................................... 

________________________________________________________________________________ 

๑. ชื่อโครงการ ..................................................................................................................................................... 
    วันที่ด าเนินโครงการ ........................................................................................... ............................................ 
    ผู้ขอรับทุน / ผู้รับผิดชอบโครงการ ................................................................... .............................................. 
๒. วิธีการเผยแพร่ความรู้ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 ๒.๑ การบรรยาย (โปรดแนบแบบลงลายมือชื่อ)      ๒.๔ บทความ (โปรดแนบหลักฐาน) 
 ๒.๒ การประชุม / สัมมนา (โปรดแนบแบบลงลายมือชื่อ)  ๒.๕ เว็บไซต์  (โปรดแนบหลักฐาน) 
 ๒.๓ การฝึกอบรม (โปรดแนบแบบลงลายมือชื่อ)   ๒.๖ อ่ืน ๆ ..................................... 

๓. หากหน่วยงานตอบข้อ ๒.๑-๒.๓  โปรดสรุประดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และ 
    ประสบการณ์  (๕= มากที่สุด, ๔= มาก, ๓= ปานกลาง, ๒= น้อย, ๑=น้อยที่สุด) 

การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. วิธีการเผยแพร่ความรู้มีความเหมาะสม      

๒. เนื้อหาที่ได้รับมีประโยชน์      

๓. ความรู้ที่ได้รับสอดคล้องกับความคาดหวัง      

๔. การน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์      

๕. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม      

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ........................ คน 
๔. สรุปสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 

(๑) ......................................................................................................................... ................................ 
(๒) .......................................................................................................................................... ............... 
(๓) ............................................................................................................... .......................................... 

๕. ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 
(๑) ......................................................................................................................... ................................ 
(๒) ......................................................................................................................... ................................ 
(๓) .............................................................................................. ........................................................... 

 

สพบ.๐๗ 


