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                                   ประเภทหน่วยงาน 
 
 

 
 

 มหาวิทยาลัยจะจัดสรรให้แก่หน่วยงานในแต่ละปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์   ดังนี้ 
1.1 โครงการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยในสาขาวิทยาการใดสาขาวิทยาการหนึ่ง  

หรือสหวิทยาการ 
1.2 โครงการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชา ส านัก สถาบัน กองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน

ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง ให้ได้รับความรู้ และทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพเพ่ิมข้ึนในลักษณะของการไป
ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือประชุมทางวิชาการ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วย 

 
 

 
 
         ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
            2.1    เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย แต่ไม่รวมถึงผู้ที่มหาวิทยาลัยได้ตกลงท าสัญญาจ้างในแต่ละ       
                    ปีงบประมาณในต าแหน่งอาจารย์ตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 

2.2    เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของมหาวิทยาลัย เฉพาะกรณีโครงการสัมมนาของหน่วยงาน 
   ซึ่งหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็น 
   ต่อการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

2.3    เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันยื่นขอรับทุน 
2.4    เป็นบุคลากรที่มีอายุราชการคงเหลือไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หลังจากได้รับทุน 
2.5    มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
2.6     ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

1) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการขอรับทุนอ่ืนที่มีลักษณะหรือประเภทเดียวกันจากมหาวิทยาลัย 
2) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลา หรือลาในลักษณะอ่ืนเต็มเวลา 
3) เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานผล และการส่งหลักฐานการชดใช้เงินยืมทุกประเภท 
4) เป็นผู้ที่ติดค้างภาระงานการผลิตชุดวิชาในภาคการศึกษาที่ขอรับทุน ไม่ว่าจะเป็นการท าหน้าที่ 

ผู้เขียนชุดวิชา ประธานผลิตชุดวิชา หรือบรรณาธิการผลิตชุดวิชา 
5) มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 

1. วัตถุประสงค์ในการให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน 

2.  

2. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน  
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 ในที่นี้   “ คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ”  หมายถึง  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล 
            “คณะอนุกรรมการฯ”                 หมายถึง  คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากร 
                                                                    เพ่ือการศึกษาทางไกล 
            “สถานพัฒนาบุคลากรฯ”             หมายถึง  สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล   
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2563
และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ  ได้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลประเภท
หน่วยงาน  โดยก าหนดให้ผู้ขอรับทุนจะต้องด าเนินการดังนี้ 

3.1  ยื่นแบบขอรับทุนตามแบบฟอร์มและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯก าหนด 
ในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้ 
1)  เสนอแผนปฏิบัติการขอรับทุนประจ าปีงบประมาณ  ภายในวันที่  30  ธันวาคม 
         -  โครงการขอรับทุนภายในประเทศ  สพบ.01(1)   
         -  โครงการขอรับทุนในต่างประเทศ  สพบ.01(2)     
2)  เสนอรายละเอียดโครงการขอรับทุน สพบ.02  ดังนี้ 
        -   โครงการขอรับทุนภายในประเทศ   เสนอภายในวันที่  30  กรกฏาคม 
        -   โครงการขอรับทุนในต่างประเทศ   เสนอภายในวันที่  30  มิถุยายน 

3.2  โครงการที่เสนอขอรับทุนอาจเสนอเป็นรายบุคคล  คณะบุคคล  หรือในนามหน่วยงาน 
3.3  โครงการทีเ่สนอขอรับทุนต้องไม่มีบุคลากรภายนอกเข้าร่วมโครงการ   
3.4  การเสนอโครงการขอรับทุนให้หน่วยงาน ด าเนินการดังนี้ 

1)  ให้สาขาวิชา  ส านัก  หรือสถาบัน  ยื่นโครงการให้คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา  ส านัก   
หรือสถาบัน  พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ (โครงการขอรับทุนต่างประเทศ)   
หรือคณะอนุกรรมการฯ (โครงการขอรับทุนภายในประเทศ)  พิจารณา 
                      2)  ให้หน่วยงานซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง  ยื่นโครงการผ่านผู้อ านวยการกอง  หรือผู้บังคับบัญชา  และ
เสนอรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงานให้ความเห็นชอบก่อนเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ (กรณโีครงการ
ขอรับทุนในต่างประเทศ)  หรือคณะอนุกรรมการฯ  (กรณโีครงการขอรับทุนภายในประเทศ) พิจารณา 
                         คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ  และคณะอนุกรรมการฯ จะไม่พิจารณาโครงการที่หน่วยงานเสนอ

ขออนุมัติโครงการขอรับทุนย้อนหลังทุกกรณี   

                       ดังนั้น  จึงขอให้หน่วยงาน/ผู้ขอรับทุนส่งแผนปฏิบัติการขอรับทุนและโครงการขอรับทุนให้คณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากรฯ (กรณีโครงการขอรับทุนต่างประเทศ) และคณะอนุกรรมการฯ  (กรณีโครงการขอรับทุนภายในประเทศ) 

พิจารณาก่อน 

3. เกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน 
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ด าเนินโครงการ  ตามเกณฑ์/แนวปฏิบัติการขอรับทุนอย่างเคร่งครัด  และต้องสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและมติคณะรัฐมนตรีในช่วงระยะเวลาที่ขอรับทุน (แล้วแต่กรณี) 

 

 
 

 
         4.1  โครงการขอรับทุนภายในประเทศ  ต้องมีลักษณะโครงการดังต่อไปนี้ 
                  4.1.1  การฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ประชุมทางวิชาการ และการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 

ที่จัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย  หรือจัดกิจกรรมภายในกรุงเทพมหานคร  หรือจังหวัดในเขตปริมณฑลที่ไม่มีการพักค้าง
คืน 

              4.1.2  การฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ประชุมทางวิชาการ  และการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 
ที่จัดกิจกรรมในต่างจังหวัดซ่ึงหน่วยงานที่ขอรับทุนเป็นผู้จัดขึ้น เช่น การสัมมนาบุคลากรประจ าปีของหน่วยงาน 
                        4.1.3  การฝึกอบรม สัมมนา และดูงานที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานภายใน 
ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก และมีการเรียกเก็บค่าลงทะเบียน โดยอาจจัดภายในกรุงเทพมหานคร หรือ
ต่างจังหวัดก็ได้ 
                        4.1.4   การฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและ
หน่วยงานเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะน ามาพัฒนางานในความรับผิดชอบของหน่วยงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านภาษาตาม
เกณฑ์  ดังนี้ 
                                (1) เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่มีรายละเอียดของหลักสูตรที่ชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพและทักษะ
ทางด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน หรือเขียน และมีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดระดับความรู้เฉพาะด้านภาษาของประเทศ
ต่าง ๆ  

                 (2) เป็นการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยสถาบันการศึกษาที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบัน
ภาษาระดับนานาชาติที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการฝึกอบรมจากเจ้าของภาษา น่าเชื่อถือ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 
มานานกว่าสิบปี  เช่น โรงเรียนสอนภาษาบริติชเคานซิล (British Council) โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่า
สหรัฐอเมริกา (AUA Language Center) เป็นต้น 

                    ในกรณีท่ียื่นขอรับทุนพัฒนาบุคลากรในสถาบันการศึกษา  หรือสถาบันภาษาที่ไม่เป็น 
ไปตามหลักเกณฑข์้อ 4.1.4 (2) ให้ยื่นเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัตเิป็นรายกรณี 
                                  นอกจากนี้   ผู้ขอรับทุนโครงการฝึกอบรม  สัมมนา  ประชุม และศึกษาดูงาน 
ในประเทศต้องไม่เป็นผู้ที่ติดค้างภาระงานประจ า  และ/หรือภาระงานการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาในภาคการศึกษา 
ที่ขอรับทุนตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย  การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล พ.ศ.  

 

4. ประเภทโครงการขอรับทุน  
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2563  และประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื่อง  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต/ปรับปรุง 
ชุดวิชา พ.ศ. 2562            

          4.2  โครงการขอรับทุนในต่างประเทศ  ต้องมีลักษณะโครงการดังต่อไปนี้ 
4.2(1) การประชุมทางวิชาการ หรือสัมมนาทางวิชาการในต่างประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะการเข้าร่วมประชุม 

ในฐานะผู้รับฟังการบรรยายเท่านั้น 
4.2(2) การฝึกอบรมในต่างประเทศ   โดยต้องเป็นการฝึกอบรมที่มีหน่วยงานด าเนินการจัดฝึกอบรม 

อยู่เป็นปกติ เช่น การฝึกอบรมประจ าปี หรือการฝึกอบรมในหลักสูตรต่อเนื่อง เป็นต้น 
                  4.2(3) การศึกษาดูงานในต่างประเทศ  โดยต้องเป็นการศึกษาดูงานตามโครงการความร่วมมือระหว่าง 
มหาวิทยาลัย หรือเป็นการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเปิด สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานที่

ขอรับทุน และต้องมีก าหนดการศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 1 ½ วัน  
                 นอกจากนี้   ผู้ขอรับทุนโครงการฝึกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  และประชุมภายในต่างประเทศ 
ต้องไม่เป็นผู้ที่ติดค้างภาระงานประจ า  และ/หรือภาระงานการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาในภาคการศึกษาที่ขอรับทุน   
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย  การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2563  และ
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื่อง  แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา  
พ.ศ. 2562   
 

 
 

 
                        ระเบียบมหาวทิยาลัยสโุขทัยสโุขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล 

พ.ศ. 2563  ก าหนดเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการให้ทุนฝึกอบรม ประชุม  สัมมนา และศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  รายละเอียดดังนี้ 

                 5.1  เกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล (ภายในประเทศ) 
               5.1(1)  โครงการที่หน่วยงานจัดภายในมหาวิทยาลัย  มีเกณฑ์ค่าใช้จ่ายดังนี้  

รายละเอียด อัตรา (บาท) 
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายในที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย     

ยกเว้นวิทยากรที่เป็นบุคลากรที่สังกัด  หรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่จัด  
ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ 
 

ให้เบิกจ่ายตามอัตราเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย 

 

 

5. เกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน 
6. ลากร 
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รายละเอียด อัตรา (บาท) 
2) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก หากหน่วยงานใดประสงค์จะเบิกจ่ายในอัตรา 

ที่สูงกว่าอัตราเงินรายได้  ให้เสนอขออนุมัติอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ 
ให้เบิกจ่ายตามอัตราเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย 

  3)  ค่าพาหนะวิทยากรภายนอกเหมาจ่าย  ไป - กลับ   ตามอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย 

  4)  ค่าวัสดุที่ใช้ประกอบการจัดประชุม  สัมมนา  ฝึกอบรม  เฉพาะวัสดุ 
      ที่ไม่สามารถเบิกได้จากกองพัสดุ  เช่น  เทปใสสองหน้า  ริบบิ้น  ฯลฯ 
      ส าหรับวัสดุที่หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายได้จากกองพัสดุให้หน่วยงานเบิกจ่าย 
      จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน 

ตามท่ีจ่ายจริง 

  5)  ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน เฉพาะกรณีมีก าหนดการฝึกอบรม  สัมมนา 
       และประชุมเต็มวัน  โดยการเบิกจ่ายด้วยวิธีตัดโอนรหัสกิจกรรม 

ตามอัตราขั้นต่ าของศูนย์
สัมมนาและฝึกอบรม   

  6)  กรณีกิจกรรมมีก าหนดการครึ่งวัน  ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะอาหารว่าง 
       โดยการเบิกจ่ายด้วยวิธีตัดโอนรหัสกิจกรรม 

ตามอัตราขั้นต่ าของศูนย์
สัมมนาและฝึกอบรม 

  7)  ค่าเช่าห้องประชุม 
 

ตามอัตราของศูนย์สัมมนาและ
ฝึกอบรม 

  8)  ค่าจัดพิมพ์เอกสารให้ใช้บริการจากส านักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยโดยให้เบิกจ่าย 
       ดว้ยวิธีตัดโอนรหัสกิจกรรม   

ตามอัตราบริการของ
ส านักพิมพ์ 

 

    5.1(2)  โครงการที่หน่วยงานที่ขอรับทุนเป็นผู้จัด (ในต่างจงัหวัด) 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ ก าหนดเกณฑ์ค่าใช้จ่ายส าหรับ โครงการประชุม  สัมมนา   

ฝึกอบรม  และศึกษาดูงานที่หน่วยงานที่ขอรับทุนจัดในพ้ืนที่ต่างจังหวัด นอกเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล   

ดังต่อไปนี้ 
 

                          1) ค่าที่พักและค่าอาหาร   จ าแนกเป็น 4  กรณี  ดังต่อไปนี้ 

กรณี รายละเอียดของเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย 

กรณีท่ี 1          กรณีมีการพักค้างคืนและรับประทานอาหารเต็มวัน (ตามที่จ่ายจริง)  ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/วัน 

กรณีท่ี 2        กรณีมีการพักค้างคืนและรับประทานอาหารครึ่งวัน (ตามที่จ่ายจริง) ไม่เกิน 750 บาท/คน/วัน 
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กรณี รายละเอียดของเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย 

กรณีท่ี 3         กรณีไม่พักค้างคืนแต่มีการปฏิบัติกิจกรรมเต็มวัน (ตามที่จ่ายจริง) ไม่เกิน 500 บาท /คน/วัน 

กรณีท่ี 4 กรณีไม่พักค้างคืนแต่มกีารปฏิบัติกิจกรรมครึ่งวัน (ตามที่จ่ายจริง)    ไม่เกิน 250 บาท/คน/วัน 

                                  

        ทั้งนี้  ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถเบิกค่าอาหารและค่าที่พักได้ตามจ านวนของบุคลากรที่

ไปร่วมสัมมนาต่างจังหวัดเท่านั้น   โดยให้หน่วยงานจัดท ารายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม สัมมนา  ฝึกอบรมและศึกษา

ดูงาน  และลงลายมือชื่อในแต่ละวันเพ่ือน ามาเป็นหลักฐานในการชดใช้เงินยืมให้แก่กองคลัง 

        2)  ค่าพาหนะโดยการเช่ารถบัส รถไมโครบัส รถไฟ  หรือเครื่องบินโดยสาร (ชั้นประหยัด)  

โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร(ชั้นประหยัด)  จะต้องไม่เกินอัตราค่าโดยสารรถไฟ  หรือรถโดยสาร

ประจ าทางปรับอากาศตามสิทธิของผู้ขอรับทุน  และไม่อนุญาตให้หน่วยงานใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัย  ในการเดินทาง

ไปฝึกอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน  และประชุม  ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด    

                            ส าหรับกรณีการเดินทางไปประชุม สัมมนา ฝึกอบรม  และศึกษาดูงานของบุคลากร 

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อนุโลมให้บุคลากรของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์  เดินทางไปยังสถานที่

จัดฝึกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  และประชุมโดยการเช่ารถ  หรือให้เบิกจ่ายตามสิทธิของบุคลากรโดยให้ค านึงถึง 

ความประหยัด 

          3)  ค่าผ่านทางพิเศษ (ถ้ามี) 

                     4)  ค่าตอบแทนวิทยากร 

            วิทยากรภายนอก   ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหาก

หน่วยงานใดมีความประสงค์จะเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ใน

ระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ให้หน่วยงานท าหนังสือเสนออธิการบดีอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ        

                   วิทยากรภายใน   ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย                         

(ยกเว้น  วิทยากรภายในที่เป็นบุคลากรในสังกัด  หรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่จัดกิจกรรม) 
                            5)  ค่าพาหนะวิทยากรภายนอกเหมาจ่าย ไป-กลับ  ตามอัตราเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

                            6)  ค่าอาหารและที่พักของวิทยากรให้ใช้วิธีการเหมาจ่ายในอัตราเดียวกันกับผู้เข้าร่วม  

ฝึกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานและประชุม 

                            7)  ผู้ขอรับทุนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้ในระเบียบ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วย  การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล  พ.ศ. 2563 
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และตามรายการค่าใช้จ่ายที่ผู้ขอรับทุนระบุไว้ในโครงการขอรับทุน (สพบ.02) เท่านั้น  โดยไม่สามารถถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่าย

ทุกรายการได้ (ท้ังโครงการขอรับทุนภายในประเทศและโครงการขอรับทุนในต่างประเทศ) 

                 5.1(3)  การฝึกอบรม  สัมมนา  และประชุม  ที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัดและมีการเรียกเก็บ

ค่าลงทะเบียน  ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานภายใน  มสธ.  หรือหน่วยงานภายนอก   ทั้งที่จัดในกรุงเทพมหานคร  หรือต่างจังหวัด

ก็ได้   โดยให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ   

ดังนี้ 

                                 1)  กิจกรรมจัดในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดในเขตปริมณฑล ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะค่าลงทะเบียน 
                                 2)  กิจกรรมจัดในต่างจังหวัด  ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการภายในประเทศตามสิทธิของผู้ขอรับทุน  ได้แก่  ค่าลงทะเบียน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ  เป็นต้น 

 

             5.2   เกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล (ในต่างประเทศ) 
                    มีเกณฑ์ค่าใช้จ่ายดังนี้ 

รายละเอียด อัตรา (บาท) 

1) ค่าลงทะเบียน  ตามท่ีจ่ายจริง 

2) ค่าพาหนะ 

(1) ค่าเครื่องบินโดยสาร (ชั้นประหยัด) 

(2) ค่าพาหนะในการเดินทางระหว่างบ้านพักกับ

สนามบินในประเทศ  

(3) ค่าพาหนะเดินทางในต่างประเทศ  

 

ตามท่ีจ่ายจริง 

ตามระเบียบเงินรายได้ 

 

ตามระเบียบเงินรายได้ 

3) ค่าธรรมเนียมสนามบิน ตามท่ีจ่ายจริง 

4) ค่าจัดท าหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีจ่ายจริง 

5) ค่าท่ีพัก กึ่งหนึ่งของอัตราค่าที่พักท่ีก าหนดไว้ในระเบียบเงินรายได้ 

6) ค่าเบี้ยเลี้ยง กึ่งหนึ่งของอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงที่ก าหนดไว้ในระเบียบเงินรายได้ 
 

หมายเหตุ    หากโครงการใดมีระยะเวลาด าเนินการเกิน 15 วัน (นับตั้งแต่วันออกเดินทางจนถึงวันเดินทางถึงสนามบิน 

                ในประเทศไทย) ให้ค านวณค่าที่พักรวมกับค่าเบี้ยเลี้ยงในอัตราเหมาจ่ายกึ่งหนึ่งของอัตราที่ก าหนดไว้ 

                ในระเบียบเงินรายได้ 
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                ทั้งนี้   ค่าใช้จ่ายที่ผู้ขอรับทุนเสนอขอรับทุนต้องไม่เกินวงเงินที่หน่วยงานจัดสรรให้แก่ผู้ขอรับทุน 
กรณีที่คณะกรรมการประจ าหน่วยงานจัดสรรเงินส าหรับโครงการขอรับทุนให้แก่ผู้ขอรับทุนไม่เต็มจ านวนตามเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลก าหนด  ให้ผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ  หมายเหตุไว้
ในแบบขอรับทุน (สพบ.02) ท้าย ข้อ 9  งบประมาณโดยให้ระบุว่า  “ผู้ขอรับทุนยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกิน” 
ทั้งโครงการขอรับทุนภายในประเทศ  และโครงการขอรับทุนในต่างประเทศ  และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
การศึกษาทางไกลจะไม่พิจารณาอนุมัติทุนใหแ้ก่ผู้ขอรับทุนที่ติดค้างภาระงานประจ า  และ/หรือภาระงานการผลิต /
ปรับปรุงชุดวิชา และจะไม่อนุมัติให้ผู้ขอรับทุนที่ติดค้างภาระงานประจ า  หรือภาระงานการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาเบิก
เงินย้อนหลังหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
 
 
 
             คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล  ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่าย และกิจกรรมที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วย  การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2563 
และค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ของโครงการ  ได้แก่ 
            1)   ค่าวัสดุ  ที่สามารถเบิกได้จากกองพัสดุ 
            2)   ค่าของที่ระลึก   
            3)   ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
            4)   ค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  TOEFL  IELTS  GMAT 
            5)   ค่าพาหนะเดินทางไป - กลับ  ระหว่างบ้านพักถึงจุดขึ้นรถบัส ณ  มสธ.กรณกีารเดินทางไปฝึกอบรม  สัมมนา  
ศึกษาดูงาน  และประชุมในต่างจังหวัด (กรณีที่หน่วยงานที่ขอรับทุนเป็นผู้จัดสัมมนาของหน่วยงาน) 
 
                                             

 
    หลังจากเสร็จสิ้นโครงการภายในปีงบประมาณที่ขอรับทุน  (30 กันยายน) ให้หน่วยงาน 

ติดตามและรวบรวมรายงานผลจากผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือการศึกษาทางไกล  ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ (ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน)  รวม 4 ส่วน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ค่าใช้จ่ายและกิจกรรมที่ไม่ให้การสนับสนุน 
 

7. การส่งรายงานผลโครงการ 
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ส่วนที่ 1 จัดท ารายงานผลฉบับสมบูรณ์ จ านวนหนึ่งเล่ม พร้อมทั้งส าเนารายงานผลฉบับสมบูรณ์ 
ลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือส่งผ่านทางอีเมล์ที่สถานพัฒนาบุคลากรฯ  ไดร้ะบุไว้ในบันทึกที่เวียน
แจ้งก าหนดการส่งรายงานผลในแต่ละปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 2 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับทุนประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 
(Annual Report) ตามแบบฟอร์ม สพบ.06 

ส่วนที่ 3 จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการที่ได้รับทุนประจ าปีงบประมาณ
และจัดท าแบบรายงานการน าเสนอกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากโครงการ
ทีไ่ด้รับทุนประจ าปีงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม  สพบ.07 

ส่วนที่ 4 จัดท ากิจกรรม/ผลงาน/โครงการที่หน่วยงานจะด าเนินการหลังจากที่ได้รับทุนตามที่หน่วยงานระบุ
ไว้ในแบบขอรับทุน ข้อ 6.2  ตามแบบฟอร์ม  สพบ.08   

 

        ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนหรือผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ดังกล่าวอาจส่งผล
ต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป โดยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรอาจพิจารณาตัดสิทธิการให้ทุนพัฒนา
บุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลแก่ผู้ขอรับทุนในปีงบประมาณถัดไปได้  ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาวินัย 
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ข.  ขัน้ตอน  วิธีการ  และแนวปฏิบัติการขอรับทุนพัฒนาบุคลากร 

    เพื่อการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน 

--------------------------------------------------- 

                    ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน  มีนโยบายกระจายอ านาจการบริหารให้แก่

คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน/ผู้บริหารหน่วยงาน  เป็นผูก้ ากับดูแล  กลั่นกรอง  ตรวจสอบ  และติดตามผลในเบื้องต้น

ตามเกณฑ์/แนวปฏิบัติการขอรับทุนที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลก าหนด  โดยให้หน่วยงานที่ขอรับ

ทุนเสนอโครงการขอรับทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลก าหนด  รายละเอียดดังนี้ 

ประเภทโครงการ รายละเอียดการเสนอโครงการขอรับทุน 

โครงการขอรับทุนภายในประเทศ   น าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือการศึกษาทางไกลพิจารณา   

 

โครงการขอรับทุนในต่างประเทศ   น าเสนอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลพิจารณา 

 

                         ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าโครงการขอรับทุนของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล  สถานพัฒนา

บุคลากรฯ  จึงได้จัดท ารายละเอียดขั้นตอน  วิธีการ  และแนวปฏิบัติการขอรับทุนตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร

มาธิราช  ว่าด้วย  การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล  พ.ศ. 2563  และตามเกณฑ์/แนวปฏิบัติการขอรับทุน

ที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ  ก าหนด  โดยมีขั้นตอนการขอรับทุน  4  ขั้นตอน  ดังนี้ 

                         1.  ขั้นตอนการเสนอแผนปฏิบัติการขอรับทุนประจ าปีงบประมาณ  

             1.1   ขั้นตอนการเสนอแผนปฏิบัติการขอรับทุน สพบ.01(1)  (โครงการขอรับทุนภายในประเทศ) 
                             1.2   ขั้นตอนการเสนอแผนปฏิบัติการขอรับทุน  สพบ.01(2) (โครงการขอรับทุน 
ในต่างประเทศ) 
                         2.  ขั้นตอนการเสนอโครงการขอรับทุน (สพบ.02) 
                         3.  ขั้นตอนการขออนุมัตเิบิกจ่ายเงินกองทุน 
                         4.  ขั้นตอนการส่งรายงานผลโครงการ   
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ดังแผนภูมิที่  1  ขั้นตอนการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 

เสนอโครงการขอรับทุน (สพบ.02) 

ขั้นตอนที่ 3 

การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

ขั้นตอนที่ 1 

หน่วยงานเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 

    การส่งรายงานผลโครงการ  

 

 

โครงการขอรับทุนภายในประเทศ  

จัดท า สพบ.01(1)  เสนอคณะอนุกรรมการฯ 

พิจารณา 

โครงการขอรับทุนต่างประเทศ   

จัดท า สพบ.01(2) เสนอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ 

พิจารณา 
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             1.1  ขั้นตอนการเสนอแผนปฏิบัติการขอรับทุนโครงการขอรับทุนภายในประเทศ  
                      มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
                      1)   คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ จัดสรรเงินประจ าปีงบประมาณให้แก่หน่วยงาน 
                      2)   สถานพัฒนาบุคลากรฯ  เวียนแจ้งให้แต่ละหน่วยงานรับทราบวงเงินที่หน่วยงาน 
ได้รับจัดสรรประจ าปี  และแจ้งให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการขอรับทุนประจ าปีงบประมาณ ( เริ่มวันที่  
1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีถัดไป)  ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ ก าหนด ภายใน 
วันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี    หากหน่วยงานไม่ส่งแผนปฏิบัติการขอรับทุนประจ าปี  ภายในระยะเวลาที่ 
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลก าหนด   คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษา 
ทางไกลจะไม่พิจารณาโครงการขอรับทุนของหน่วยงาน     
                      3)  หนว่ยงานจัดท าแผนปฏิบัติการตามแบบฟอร์ม  สพบ.01(1) 
                      4)  หนว่ยงานน าแผนปฏิบัติการ สพบ.01(1)  เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ประจ าหน่วยงาน (สาขาวิชา/ส านัก/สถาบัน)  หรือผู้บริหารหน่วยงาน (กรณีหน่วยงานระดับกองในสังกัด 
ส านักงานอธิการบดี หรือหน่วยงานที่ไม่มีคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  ให้เสนอรองอธิการบดีในก ากับ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ) ก่อนส่งให้สถานพัฒนาบุคลากรฯ 
                      5)  สถานพัฒนาบุคลากรฯ  น าเสนอคณะอนุกรรมการฯ  พิจารณา  โดยแผนปฏิบัติการที่ 
หน่วยงานเสนอจะต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

          (1) เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาวิชาการในภาพรวม  และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ของหน่วยงาน  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ  มสธ.ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

          (2) ระบุชื่อโครงการว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร  ที่มิใช่ในลักษณะกว้าง ๆ   เช่น  โครงการ 
ประชุม   สัมมนา   ฝึกอบรม   ศึกษาดูงานในประเทศ    โดยให้หน่วยงานระบุรายละเอียดตามแบบเสนอ 
แผนปฏิบัติการ   สพบ.01(1) ให้สมบูรณ์  รายละเอียดดังนี้ 
 -  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ทิศทางการพัฒนาของหน่วยงานในข้อใด 
                          -  ประเภทโครงการ   
 -  ชื่อโครงการ/ชื่อผู้ขอรับทุนหรือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
 -  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
                          -  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
                          -  จ านวนเงินที่เสนอขอรับทุน 
                          -  จ านวนคนที่ร่วมโครงการ (โดยประมาณ) 
                          -  ก าหนดการ (วัน/เดือน/ปี) 
                          -  สถานที่ภายในประเทศ  เช่น  จัดภายใน  มสธ.  หรือจัดในต่างจังหวัด โดยให้ระบุ 
                             จังหวัดที่จะไปประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ด้วย        

1. ขั้นตอนการเสนอแผนปฏิบัติการขอรับทุนประจ าปีงบประมาณ 
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  6)  สถานพัฒนาบุคลากรฯ  ตรวจวิเคราะห์แผนปฏิบัติการหน่วยงาน สพบ.01(1)  และรวบรวม 
น าเสนอคณะอนุกรรมการฯ  พิจารณา   

  7)  คณะอนุกรรมการฯ  พิจารณาให้ความเหน็ชอบแผนปฏิบัติการ  (โครงการขอรับทุน 
ภายในประเทศ) 

  8)  สถานพัฒนาบุคลากรฯ  แจ้งมติให้หน่วยงานทราบผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการ  
  9)  หน่วยงานแจ้งผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการจึงจัดท ารายละเอียดโครงการตามแบบ 

ขอรับทุน  (สพบ.02) เสนอคณะอนุกรรมการฯ  พิจารณาภายในเดือนกรกฏาคม  ตามแนวปฏิบัติที่ 
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลก าหนด     
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แผนภูมิที่ 2   ขั้นตอนการเสนอแผนปฏิบัติการโครงการขอรับทุนภายในประเทศ 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
1                     

 
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ  จัดสรรเงินประจ าปี
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ประมาณเดือนกันยายนของทุกป ี

สถานพฒันาบุคลากรฯ 
คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรฯ 

2                    
                      

สถานพฒันาบุคลากรฯ เวียนแจง้หน่วยงานทราบ สถานพฒันาบุคลากรฯ 
 

3  หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการ  สพบ.01(1) 
 

หน่วยงานที่ขอรับทุน 

4                     (2) หน่วยงานเสนอแผนปฏิบัติการให้คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานพิจารณา   

คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน 

5                                                            
 
 
 
       
 
            (1)                          

หน่วยงานส่งแผนปฏบิัติการให้สถานพัฒนาบุคลากรฯ
ตรวจวิเคราะห์ก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณา  
(1) กรณีถูกต้อง  สถานพฒันาบุคลากรฯ  น าบรรจุ 
     เข้าระเบียบวาระการประชมุ 
(2) กรณีมีการแก้ไข  สถานพฒันาบุคลากรฯ  ส่งให้
หน่วยงานแก้ไขและสง่กลับคนืสถานพัฒนาบุคลากรฯ
ตรวจวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง 

หน่วยงานที่ขอรับทุน/ 
สถานพฒันาบุคลากรฯ 

6   
                         

สถานพฒันาบุคลากรฯ น าเสนอคณะอนุกรรมการฯ
พิจารณา  

สถานพฒันาบุคลากรฯ 
คณะอนุกรรมการฯ 

7                    
                 

สถานพฒันาบุคลากรฯ  แจ้งมติให้หน่วยงานทราบ 
 

สถานพฒันาบุคลากรฯ 

8  
 

หน่วยงานแจ้งผู้ขอรับทนุจัดท าแบบขอรับทุน (สพบ.02) 
ส่งให้สถานพฒันาบุคลากรฯ ภายในวันที่  30 
กรกฏาคม  
 

หน่วยงานที่ขอรับทุน 
/ผู้ขอรับทุน 

 

หมายเหตุ   1.  หน่วยงานต้องจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการขอรับทุนในประเทศ  สพบ.01(1)   
                    ส่งให้สถานพัฒนาบุคลากรฯ  ภายในวันที่  30 ธันวาคม  

                2. หน่วยงานสามารถเสนอแบบขอรับทุน (สพบ.02) ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา 
                   พร้อมกับแบบเสนอแผนปฏิบัติการ สพบ.01(1) ได้ กรณีท่ีหน่วยงานมีโครงการเร่งด่วน 
                    ที่ไม่สามารถรอการพิจารณาตามก าหนดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในรอบเดือนถัดไปได้  
                    (คณะอนุกรรมการฯ มีก าหนดการประชุมเดือนละ 1 คร้ัง ในวันพฤหัสบดีสปัดาห์ที่ 3  ของเดือน ) 
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 1.2     ขั้นตอนการเสนอแผนปฏิบัติการโครงการขอรับทุนในต่างประเทศ  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
            1)  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล  จัดสรรเงินประจ าปีงบประมาณให้แก่หน่วยงาน 
            2)  สถานพัฒนาบุคลากรฯ  เวียนแจ้งให้แต่ละหน่วยงานรับทราบวงเงินที่หน่วยงานได้รับจัดสรรประจ าปี  และ
แจ้งให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการขอรับทุนประจ าปีงบประมาณ ( เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 
วันที่ 30 กันยายน ปีถัดไป)  ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลก าหนด (ภายในวันที่ 
30 ธันวาคม  ของทุกปี)  หากหน่วยงานไม่ส่งแผนปฏิบัติการขอรับทุนประจ าปี  ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลก าหนด   คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือการศึกษาทางไกลจะไม่พิจารณาโครงการขอรับทุนของหน่วยงาน      
            3)  หนว่ยงานจัดท าแผนปฏิบัติการตามแบบฟอร์มการเสนอแผนปฏิบัติการขอรับทุนโครงการขอรับทุนใน
ต่างประเทศ  สพบ.01(2)   
            4)  หนว่ยงานน าแผนปฏิบัติการ  สพบ.01(2) เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
(สาขาวิชา/ส านัก/สถาบัน)  หรือผู้บริหารหน่วยงาน (กรณีหน่วยงานระดับกองในสังกัดส านักงานอธิการบดี หรือหน่วยงาน
ที่ไม่มีคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  ให้เสนอรองอธิการบดีในก ากับพิจารณาให้ความเห็นชอบ) ก่อนส่งให้สถานพัฒนา
บุคลากรฯ 
            5)  สถานพัฒนาบุคลากรฯ  น าเสนอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลพิจารณาโดย
แผนปฏิบัติการ โครงการขอรับทุนในต่างประเทศ สพบ.01(2)  ที่หน่วยงานเสนอจะต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

 (1) เป็นโครงการที่ เน้นการ พัฒนาวิชาการในภาพรวม  และสอดคล้องกับวิ สั ยทัศน์  พันธกิจ  
ของหน่วยงาน  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ  มสธ.ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

 (2) ระบุชื่อโครงการว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร  ที่มิใช่ในลักษณะกว้าง ๆ   เช่น  โครงการประชุม   สัมมนา   
ฝึ ก อ บ ร ม    ศึ ก ษ า ดู ง า น ใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ     โ ด ย ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ร ะ บุ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ม แ บ บ เ ส น อ 
แผนปฏิบัติการ สพบ.01(2)  ให้สมบูรณ์  รายละเอียดดังนี้ 
 -  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ทิศทางการพัฒนาของหน่วยงานในข้อใด 
                          -  ประเภทโครงการ   
 -  ชื่อโครงการ/ชื่อผู้ขอรับทุน หรือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
 -  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
                          -  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
                          -  จ านวนเงินที่เสนอขอรับทุน 
                          -  จ านวนคนที่ร่วมโครงการ (โดยประมาณ) 
                          -  ก าหนดการ (วัน/เดือน/ปี) 
                          -  ระบุประเทศ และหน่วยงานที่จัดในต่างประเทศ     
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6) สถานพัฒนาบุคลากรฯ  ตรวจวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ สพบ.01(2)  และรวบรวมน าเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลพิจารณา   
7) คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
8) สถานพัฒนาบุคลากรฯ  แจ้งมติให้หน่วยงานทราบผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการ  
9) หน่วยงานแจ้งผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ  จัดท ารายละเอียดโครงการตาม 

แบบขอรับทุน  (สพบ.02) เสนอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลภายในเดือนมิถุนายน  
ตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลก าหนด  หากพ้นจากก าหนดนี้ 
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล  จะไม่พิจารณาโครงการขอรับทุนของหน่วยงาน 
ทุกกรณี 
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แผนภูมทิี่   3   ขั้นตอน/กระบวนการการเสนอแผนปฏิบัติการโครงการขอรับทุนในต่างประเทศ 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
1                     

 
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ  จัดสรรเงินประจ าปี
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ประมาณเดือนสิงหาคม - 
กันยายนของทุกป ี

สถานพฒันาบุคลากรฯ 
คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรฯ 

2                    
                      

สถานพฒันาบุคลากรฯ เวียนแจง้หน่วยงานทราบ สถานพฒันาบุคลากรฯ 
 

3  หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการ ตามแบบ สพบ.01(2) 
 

หน่วยงานที่ขอรับทุน 

4                      (2) หน่วยงานเสนอแผนปฏิบัติการให้คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานพิจารณา   

คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน 

5                                                            
 
 
 
 
             
              (1) 
        

หน่วยงานส่งแผนปฏบิัติการให้สถานพัฒนาบุคลากรฯ
ตรวจวิเคราะห์ก่อนน าเสนอคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรฯ  ก่อนก าหนดการประชุมไมน่้อยกว่า   
7-10 วันท าการ  
(1) กรณีถูกต้อง  สถานพฒันาบุคลากรฯ  น าบรรจุ 
     เข้าระเบียบวาระการประชมุ 
(2) กรณีไม่ถูกต้อง  สถานพฒันาบุคลากรฯ 
     ส่งให้หน่วยงานแก้ไขและสง่กลับคืนสถานพฒันา 
     บุคลากรฯ  ตรวจวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง 

หน่วยงานที่ขอรับทุน/ 
สถานพฒันาบุคลากรฯ 

6   
                         

สถานพฒันาบุคลากรฯ  น าเสนอคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรฯ  พิจารณา   

สถานพฒันาบุคลากรฯ 
คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรฯ 

7                    
                 

สถานพฒันาบุคลากรฯ  แจ้งผลการพิจารณาให้
หน่วยงานทราบ 

สถานพฒันาบุคลากรฯ 

8  
 

หน่วยงานแจ้งผู้ขอรับทนุจัดท าแบบขอรับทุน (สพบ.02) 
 

หน่วยงานที่ขอรับทุน 
/ผู้ขอรับทุน 

หมายเหตุ   1. หน่วยงานต้องจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการขอรับทุนในต่างประเทศ  สพบ.01(2) ส่งให้สถานพัฒนาบุคลากรฯ 
                  ภายในวันที่  30 ธันวาคม  
                2. หน่วยงานสามารถเสนอแบบขอรับทุน (สพบ.02) ให้คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล 
                   พิจารณาพร้อมกับแบบเสนอแผนปฏบิัติการ สพบ.01(1) ได้ กรณีที่หน่วยงานมีโครงการเร่งด่วน 
                    ที่ไม่สามารถรอการพิจารณาตามก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพือ่การศึกษาทางไกล 
                    ในรอบเดือนถัดไปได้  (คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ  มีก าหนดการประชุม 2  เดอืนครั้ง  ในวันอังคาร 
                    สัปดาห์ที่ 2   ทั้งนี้  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจของมหาวิทยาลัย   
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1.3   ขั้นตอนการเสนอขอปรับ/เปลี่ยนโครงการขอรับทุนในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
                      ในกรณีทีห่น่วยงานมีความประสงค์จะขอปรับ/เปลี่ยนโครงการขอรับทุนในแผนปฏิบัติการ 
หลังจากท่ีคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล (โครงการขอรับทุนในต่างประเทศ) หรือ 
คณะอนุกรรมการฯ (โครงการขอรับทุนภายในประเทศ) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
เรียบร้อยแล้ว   หน่วยงานสามารถขอปรับ/เปลี่ยนโครงการขอรับทุนในแผนปฏิบัติการได ้ รายละเอียดดังต่อไปนี้   

                    1.3.1   โครงการขอรับทุนภายในประเทศ 
                           1)  ผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการท าเรื่อง  ขอปรับ/เปลี่ยนโครงการขอรับทุนพร้อม 
ทั้งแนบแบบขอรับทุน (สพบ.02) และเอกสารที่เก่ียวข้อง  ได้แก่   
                                -  รายละเอียดก าหนดการ   
                                -  หนังสือตอบรับการศึกษาดูงาน (กรณีโครงการศึกษาดูงาน)  หรือ 
                                -  เอกสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่จัด ฝึกอบรม (กรณีโครงการฝึกอบรม    
สัมมนา  และประชุม ที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด)  ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา         
                          2)  ผู้ขอรับทุนเสนอผู้บังคับบัญชา 
                          3)  หนว่ยงานน าเสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน/ผู้บริหารหน่วยงาน  พิจารณาให้ 
ความเห็นชอบ 

          4)  หน่วยงานจัดท าบันทึกแจ้งขอปรับ/เปลี่ยนโครงการขอรับทุนพร้อมทั้งแนบแบบขอรับทุน  
(สพบ.02) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้สถานพัฒนาบุคลากรฯ 

          5)   สถานพัฒนาบุคลากรฯ  ตรวจวิเคราะห์แผนปฏิบัติการของหน่วยงานและแบบขอรับทุน  
(สพบ.02) และแจ้งให้หน่วยงานส าเนา  จ านวน 12 ฉบับ 

          6)   สถานพัฒนาบุคลากรฯ  น าเสนอคณะอนุกรรมการฯ  พิจารณา 
                        7)   คณะอนุกรรมการฯ  พิจารณา 

          8)   สถานพัฒนาบุคลากรฯ จัดท าบันทึกแจ้งมติคณะอนุกรรมการฯ  ให้หน่วยงานทราบ 
          9)   หน่วยงานแจ้งผูข้อรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการตามมติคณะอนุกรรมการฯ 
 

หมายเหตุ   หน่วยงานสามารถเสนอขอปรับเปลี่ยนโครงการขอรับทุน (ภายในประเทศ) ในแผนปฏิบัติการ 
               ไดภ้ายในเดือนกรกฎาคม  หากพ้นจากก าหนดนี้คณะอนุกรรมการฯ  จะไม่พิจารณาโครงการ 
               ขอรับทุนของหน่วยงานทุกกรณี  ทั้งนี้สถานพัฒนาบุคลากรฯ  จะท าบันทึกแจ้งก าหนดการ 
               และติดตามการส่งโครงการขอรับทุนให้หน่วยงานทราบอย่างต่อเนื่องก่อนสิ้นสุดระยะเวลา 
               การเสนอโครงการขอรับทุน (ก่อนวันที่  30  กรกฎาคม) 
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แผนภูมิที่ 4      ขั้นตอนการเสนอขอปรับ/เปลี่ยนโครงการขอรับทุนในแผนปฏิบัติการขอรับทุนประจ าปี 
                    งบประมาณ (โครงการขอรับทุนภายในประเทศ) 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
ผู้ขอรับทุนเสนอเร่ืองขอปรับ/เปลี่ยนแผนปฏบิัติการ 
การขอรับทุน 

ผู้ขอรับทุน 

2  
 

ผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
พิจารณา 

คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน 

3                   
 
 

                                                            
              (2)                                 

หน่วยงานส่งแบบขอรับทุน (สพบ.02) ให้สถานพัฒนา
บุคลากรฯ  ตรวจวิเคราะห์ก่อนก าหนดการประชุม  
(ภายในระยะเวลาทีส่ถานพัฒนาบุคลากรฯ  เวียนแจ้ง
หน่วยงาน) 

หน่วยงานที่ขอรับทุน/
สถานพฒันาบุคลากรฯ 

4  
 
 
 
 
                                   
 
 

                  (1) 

สถานพฒันาบุคลากรฯ  ตรวจวเิคราะห์แผนปฏิบัติการ 
และแบบขอรับทนุ  สพบ.02 
(1) กรณีถูกต้อง  สถานพฒันาบุคลากรฯ แจ้งหน่วยงาน
ส าเนา 12 ฉบบั และน าบรรจุเข้าระเบียบวาระการ
ประชุม 
(2) กรณีไม่ถูกต้อง  สถานพัฒนาบุคลากรฯ ส่งให้
หน่วยงานแก้ไขภายใน 3 วนัท าการ  และให้ผู้ขอรับทุน
แก้ไขและส่งให้สถานพัฒนาบุคลากรฯ ตรวจวิเคราะห์
อีกครั้งหนึ่งก่อนแจ้งหน่วยงานส าเนา 12  ฉบับ เสนอ 
คณะอนุกรรมการฯ  พิจารณา 

สถานพฒันาบุคลากรฯ/
คณะอนุกรรมการฯ 

5  

                        
 

สถานพฒันาบุคลากรฯ  น าเสนอคณะอนุกรรมการฯ
พิจารณา  

สถานพฒันาบุคลากรฯ/ 
คณะอนุกรรมการฯ 

6  

                        
สถานพฒันาบุคลากรฯ  แจ้งมตใิห้หน่วยงานทราบ  
 
 

สถานพฒันาบุคลากรฯ 

7  
 

หน่วยงานแจ้งผู้ขอรับทนุ/ผู้รับผดิชอบโครงการ
ด าเนินการต่อไป 

หน่วยงานที่ขอรับทุน/ 
ผู้ขอรับทุน 
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  1.3.2  โครงการขอรับทุนในต่างประเทศ 
                                1)  ผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอเรื่องขอปรับ/เปลี่ยนโครงการขอรับทุน 
พร้อมทั้งแนบแบบขอรับทุน (สพบ.02) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่   
                                       -  รายละเอียดก าหนดการ   
                                       -  หนังสือตอบรับการศึกษาดูงาน (กรณีโครงการศึกษาดูงาน)  หรือ 
                                       -  เอกสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่จัด ฝึกอบรม (กรณีโครงการ 
ฝึกอบรม   สัมมนา  และประชุม ที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด   
                               2)  ผู้ขอรับทุนน าเสนอผู้บังคับบัญชา 
                               3)  หน่วยงานน าเสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน/ผู้บริหารหน่วยงาน พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

               4)  หน่วยงานจัดท าบันทึกแจ้งขอปรับ/เปลี่ยนโครงการขอรับทุนพร้อมทั้งแนบ  
แบบขอรับทุน (สพบ.02) และเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้สถานพัฒนาบุคลากรฯ 

               5)  สถานพัฒนาบุคลากรฯ  ตรวจวิเคราะห์แผนปฏิบัติการและแบบขอรับทุน  
สพบ.02   

               6)  สถานพัฒนาบุคลากรฯ  แจ้งหน่วยงานให้ส าเนาจ านวน 20 ฉบับ   
               7)  สถานพัฒนาบุคลากรฯ  น าเสนอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ  พิจารณา 

                               8)   สถานพัฒนาบุคลากรฯ  จัดท าบันทึกแจ้งมติให้หน่วยงานทราบ 
                               9)   หน่วยงานแจ้งผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการรับทราบ และด าเนินการตามมติ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ 
 
หมายเหตุ   หน่วยงานสามารถเสนอโครงการขอรับทุน (สพบ.02) และ/หรือเสนอขอปรับเปลี่ยนโครงการ 
               ขอรับทุนในต่างประเทศได้ภายในเดือนมิถุนายน  หากพ้นจากก าหนดนี้คณะกรรมการ 
               พัฒนาบุคลากรฯ  จะไม่พิจารณาโครงการขอรับทุนของหน่วยงานทุกกรณี 
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แผนภูมิที่  5   ขั้นตอนการเสนอขอปรับ/เปลี่ยนโครงการขอรับทุนในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ    
                  (โครงการขอรับทุนในต่างประเทศ) 

 
ล าดับที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

1  
 

ผู้ขอรับทุนเสนอเร่ืองขอปรับ/เปลี่ยนแผนปฏบิัติการ 
การขอรับทุน 

ผู้ขอรับทุน 

2  
 

ผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
พิจารณา 

คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน 

3  
                                 

หน่วยงานส่งแบบขอรับทุน (สพบ.02)  ให้สถานพัฒนา
บุคลากรฯ 

หน่วยงานที่ขอรับทุน/ 
สถานพฒันาบุคลากรฯ 

4                       (2)        
                                            

                         

             
 
(1) 

สถานพฒันาบุคลากรฯ  ตรวจวเิคราะห์ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ  พิจารณา 
(1) กรณีถูกต้อง  สถานพฒันาบุคลากรฯ  แจ้ง
หน่วยงานส าเนา 20 ฉบับ และน าบรรจุเข้าระเบียบ
วาระการประชุม 
(2) กรณมีีการแก้ไข  สถานพฒันาบุคลากรฯ  ส่งให้
หน่วยงานแก้ไขภายใน 3 วนัท าการ  และให้ผู้ขอรับ
ทุนแก้ไขและส่งให้สถานพฒันาบุคลากรฯ  ตรวจ
วิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งก่อนแจ้งหน่วยงานส าเนา  20  
ฉบับ เสนอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ 

สถานพฒันาบุคลากรฯ/ 
หน่วยงานที่ขอรับทุน 

5  

                      
 
 

สถานพฒันาบุคลากรฯ  น าเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากรฯ  พิจารณา 
 

สถานพฒันาบุคลากรฯ/
คณะกรรมการพัฒนา 
บุคลากรฯ 

6                        
                      
 

สถานพฒันาบุคลากรฯ  แจ้งมตใิห้หน่วยงานทราบ สถานพฒันาบุคลากรฯ/
หน่วยงานที่ขอรับทุน 

7  
 

หน่วยงานแจ้งผู้ขอรับทนุ/ผู้รับผดิชอบโครงการ
ด าเนินการต่อไป 

หน่วยงานที่ขอรับทุน 
/ผู้ขอรับทุนหรือ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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 หลังจากท่ีผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการจากสถานพัฒนา 
บุคลากรฯ  แล้ว   ให้ผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าแบบขอรับทุน (สพบ.02) และเอกสารที่เก่ียวข้อง   
โดยจ าแนกตามประเภทโครงการขอรับทุนดังรายละเอียดขั้นตอน  วิธีการและแนวปฏิบัติ  ต่อไปนี้ 

2.1 ขั้นตอนการเสนอโครงการขอรับทุนภายในประเทศ   
       1)  ผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ  เสนอรายละเอียดโครงการตามแบบขอรับทุน 

(สพบ.02) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
       2)  ผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ  เสนอรายละเอียดโครงการตามแบบขอรับทุน 

(สพบ.02) ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  หรือผู้บริหารหน่วยงาน (สาขาวิชา/ส านัก/สถาบัน)  หรือ 
ผู้บริหารหน่วยงาน (กรณีหน่วยงานระดับกองในสังกัดส านักงานอธิการบดี หรือหน่วยงานที่ไม่มีคณะกรรมการ 
ประจ าหน่วยงาน  ให้เสนอรองอธิการบดีในก ากับพิจารณาให้ความเห็นชอบ) ก่อนส่งให้สถานพัฒนาบุคลากรฯ  

       3)  หนว่ยงานส่งรายละเอียดโครงการตามแบบขอรับทุน (สพบ.02) ที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน/ผู้บริหารหน่วยงาน  ให้สถานพัฒนาบุคลากรฯ  ตรวจวิเคราะห์โครงการ 
ตามเกณฑ์/แนวปฏิบัติการขอรับทุน   จ านวน  1  ฉบับ  ภายในระยะเวลาที่สถานพัฒนาบุคลากรฯ  ก าหนด 
(สถานพัฒนาบุคลากรฯ  จะมีบันทึกแจ้งก าหนดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ และแจ้งก าหนดการส่งต้นฉบับ 
และส าเนาโครงการให้ทุกหน่วยงานทราบเป็นประจ าเดือนละ 1 ครั้ง ก่อนก าหนดการประชุม)  

       4)   สถานพัฒนาบุคลากรฯ  ตรวจวิเคราะห์โครงการตามเกณฑ์/แนวปฏิบัติการขอรับทุนที่ 
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ  ก าหนด  

       5)   สถานพัฒนาบุคลากรฯ  แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์โครงการให้หน่วยงานทราบเพื่อให้ 
ผู้ขอรับทุนด าเนินการต่อไป ดังนี้ 

   กรณีที่ 1  โครงการถูกต้องตามเกณฑ์/แนวปฏิบัติการขอรับทุน ให้หน่วยงานส าเนา 
โครงการ  จ านวน 12 ฉบับ 

   กรณีที่ 2  โครงการมีการแก้ไข  ให้หน่วยงานแจ้งผู้ขอรับทุนปรับแก/้เพ่ิมเติมรายละเอียด 
โครงการ  โดยระบุรายละเอียดประเด็นที่จะต้องปรับแก้ให้หน่วยงานทราบ 

       6)   กรณีโครงการไม่ถูกต้องสมบูรณ์ตามเกณฑ์/แนวปฏิบัติการขอรับทุน  ผู้ขอรับทุน/  
ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องแก้ไขรายละเอียดโครงการให้ถูกต้องตามเกณฑ์/แนวปฏิบัติการขอรับทุน  และ 
ส่งให้สถานพัฒนาบุคลากรฯ  ตรวจวิเคราะห์รายละเอียดโครงการอีกครั้งหนึ่ง  ก่อนส าเนาเสนอ 
คณะอนุกรรมการฯ  พิจารณาไม่น้อยกว่า 7-10 วันท าการ 

       7)   สถานพัฒนาบุคลากรฯ  น าเสนอคณะอนุกรรมการฯ  พิจารณา 

2.  ขั้นตอนการเสนอโครงการขอรับทุน  (สพบ.02) 
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 ทั้งนี้  หน่วยงานจะต้องส่งแบบขอรับทุน (สพบ.02)  ให้สถานพัฒนาบุคลากรฯ ภายใน 
เดือนกรกฎาคม  หากพ้นจากก าหนดนี้คณะอนุกรรมการจะไม่พิจารณาโครงการขอรับทุน  และผู้ขอรับทุน/ 
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องไม่เป็นผู้ที่ติดค้างภาระงานการผลิตชุดวิชาในภาคการศึกษาที่ขอรับทุนตามระเบียบ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วย  การให้ทุนพัฒนาบุคลากรฯ  พ.ศ. 2563  และประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื่อง  แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา  
พ.ศ. 2562  เช่นเดียวกับการขอรับทุนในต่างประเทศ 
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แผนภูมิที่ 6   ขั้นตอนการเสนอโครงการขอรับทุนภายในประเทศ 
 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
ผู้ขอรับทุนจัดท าแบบขอรับทุน  
(สพบ.02) 

ผู้ขอรับทุน 

2  

(2) 
ผู้ขอรับทุนเสนอผูบ้ังคับบัญชาและ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานพิจารณา 
 

คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน 

3                                                                                                              
 
 

 

              
 
            (1) 

หน่วยงานส่งให้สถานพัฒนาบุคลากรฯ 
ตรวจวิเคราะห์โครงการ  

(1) กรณีถูกต้องตามเกณฑ์  
สถานพฒันาบุคลากรฯ แจ้ง
หน่วยงานส าเนา  12 ฉบับ  
เพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม 

(2) กรณีมีการแก้ไขสถานพฒันา
บุคลากรฯ แจ้งให้ผู้ขอรับทุนแก้ไข
ให้ถูกต้องตามเกณฑ์การขอรับทุน
ภายใน 3 วันก่อนส าเนาและบรรจุ
เข้าวาระการประชุม 

หน่วยงานที่ขอรับทุน/
สถานพฒันาบุคลากรฯ 

4                                  

.          
 

สถานพฒันาบุคลากรฯ  น าเสนอ 
คณะอนุกรรมการฯ  พิจารณา 
(ประชุมเดือนละ 1 คร้ัง 
ในวันพฤหัสบดสีัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) 

สถานพฒันาบุคลากรฯ/
คณะอนุกรรมการ 

5                               

                                                    
สถานพฒันาบุคลากรฯ  แจ้งมติให้หน่วยงาน
ทราบ 

สถานพฒันาบุคลากรฯ/
หน่วยงานที่ขอรับทุน 
 

6                                                    

                                               
 
                             
 

1 กรณีอนุมัติผู้ขอรับทุนด าเนนิการ
ต่อไป 

2 กรณีคณะอนุกรรมการฯ  มีมติ 
ให้ผู้ขอรับทุนแก้ไข/เพิ่มเติม
รายละเอียดให้ผู้ขอรับทุนแก้ไข 
ตามมติและส่งให้สถานพัฒนา
บุคลากรฯ ด าเนินการตามมติ 

ผู้ขอรับทุน/ 
สถานพฒันาบุคลากรฯ/
คณะอนุกรรมการฯ 
 

 

 

2 1 
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   2.2   ขั้นตอนการเสนอโครงการขอรับทุนในต่างประเทศ 
   

       การเสนอโครงการขอรับทุนในต่างประเทศ  มีขั้นตอน  วิธีการ  และแนวปฏิบัติในการเสนอ 
ขอรับทุน  (สพบ.02)  ดังนี้   

1) ผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ  เสนอรายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มการขอ               
รับทุน  (สพบ.02) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

       2)  ผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ  เสนอแบบขอรับทุน (สพบ.02)  ให้คณะกรรมการ                        
ประจ าหน่วยงาน (สาขาวิชา/ส านัก/สถาบัน)  หรือผู้บริหารหน่วยงาน (กรณีหน่วยงานระดับกองในสังกัด                        
ส านักงานอธิการบดี หรือหน่วยงานที่ไม่มีคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  ให้เสนอรองอธิการบดีในก ากับ                      
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วย 

             (1)  แบบขอรับทุน(สพบ.02) 
             (2)  หนังสือตอบรับการศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่จะไปศึกษาดูงานทุกแห่ง                                   

(กรณีโครงการศึกษาดูงาน) 
             (3)  รายละเอียดก าหนดการในแต่ละวัน 
             (4)  เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ (โบรชัวร์จากหน่วยงานที่จัดอบรม  สัมมนา  ประชุม) 
             (5)  แบบรายงานความก้าวหน้าในการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา  (กรณีที่ผู้ขอรับทุนติดค้าง                       

ภาระงานการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาในหน้าที่ผู้เขียนหน่วย) 
       3)  หนว่ยงานส่งรายละเอียดโครงการตามแบบขอรับทุน (สพบ.02) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง                 

ให้สถานพัฒนาบุคลากรฯ  ตรวจวิเคราะห์โครงการตามเกณฑ์/แนวปฏิบัติการขอรับทุน    
       4)   สถานพัฒนาบุคลากรฯ  ตรวจวิเคราะห์โครงการตามเกณฑ์/แนวปฏิบัติการขอรับทุน    
       5)   สถานพัฒนาบุคลากรฯ  น าเสนอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลพิจารณา 
       6)   สถานพัฒนาบุคลากรฯ  จัดท าบันทึกแจ้งมติให้หน่วยงานทราบ 

                       7)   กรณีที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลมีมติให้ผู้ขอรับทุนแก้ไข/                         
เพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการให้ผู้ขอรับทุนแก้ไข/เพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการตามมติคณะกรรมการพัฒนา                         
บุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล  และส่งให้สถานพัฒนาบุคลากรฯ  ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนน าเสนอ                       
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ  พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ 

       ทั้งนี้  หน่วยงานจะต้องส่งแบบขอรับทุน (สพบ.02)  ให้สถานพัฒนาบุคลากรฯ  
ภายในเดือนมิถุนายน  หากพ้นจากก าหนดนี้คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ  จะไม่พิจารณาโครงการขอรับทุน  
และผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการต้องไม่เป็นผู้ที่ติดค้างภาระงานการผลิตชุดวิชาในภาคการศึกษาที่ขอรับทุน             
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วย  การให้ทุนพัฒนาบุคลากรฯ  พ.ศ. 2563  และประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื่อง  แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา พ.ศ. 2562   
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แผนภูมิที่  7  ขั้นตอนการเสนอโครงการขอรับทุนในต่างประเทศ 
ล าดับที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

1  
 

ผู้ขอรับทุนจัดท าแบบขอรับทุน  
(สพบ.02) 

ผู้ขอรับทุน 

2  

(2) 
ผู้ขอรับทุนเสนอผูบ้ังคับบัญชาและ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานพิจารณา 
 

คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน 

3                                                                                                              
 
 

 

(1) 

หน่วยงานส่งให้สถานพัฒนาบุคลากรฯ 
ตรวจวิเคราะห์โครงการ  

(1) กรณีถูกต้องตามเกณฑ์  
สถานพฒันาบุคลากรฯ  แจ้ง
หน่วยงานส าเนา  20 ฉบับ  
เพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม 

(2) กรณีมีการแก้ไข  สถานพัฒนา 
บุคลากรฯ  แจ้งให้ผู้ขอรับทุนแก้ไข
ให้ถูกต้องตามเกณฑ์การขอรับทุน
ภายใน 3 วันก่อนส าเนาและบรรจุ
เข้าวาระการประชุม 

หน่วยงานที่ขอรับทุน/
สถานพฒันาบุคลากรฯ 

4                                  

.          
 

สถานพฒันาบุคลากรฯ น าเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ 

สถานพฒันาบุคลากรฯ/ 
คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรฯ 

5                               

                                                    
สถานพฒันาบุคลากรฯ แจ้งมติให้หน่วยงาน
ทราบ 

สถานพฒันาบุคลากรฯ/
หน่วยงานที่ขอรับทุน 
 

6                                                    

                                               
 
                             
 

  1.  กรณีอนุมัติผู้ขอรับทุนด าเนินการต่อไป 
  2.  กรณีคณะกรรมการพัฒนา 
บุคลากรฯ มีมติให้ผู้ขอรับทุนแก้ไข/
เพิ่มเติมรายละเอียดให้ผู้ขอรับทุน
ด าเนินการตามมติและส่งให้สถานพฒันา 
บุคลากรฯ อีกคร้ังหนึ่ง  ทั้งนี้ขึน้อยู่กับมติของ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ 

ผู้ขอรับทุน/ 
สถานพฒันาบุคลากรฯ/
คณะกรรมการพัฒนา 
บุคลากรฯ 

หมายเหตุ    คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ มีก าหนดการประชุมสองเดือนต่อ 1 ครั้ง  ในวันอังคารสัปดาห์ที่ 2  
                ทั้งนี ้ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

  

 

2 1 
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2.3  ขั้นตอนการเสนอโครงการขอรับทุนกรณีที่ผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ติดค้างภาระงานประจ า  และ/หรือภาระงานการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา 
 

                  ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนติดค้างภาระงานประจ า และ/หรือภาระงานการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา           
ประจ าภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง  มาตรการการผลิต/ ปรับปรุง                
ชุดวิชาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (เฉพาะผู้ขอรับทุนที่ติดค้างภาระงานในช่วงที่เดินทางไปประชุม สัมมนา                
ฝึกอบรม ศึกษาดูงานในต่างประเทศ  ในภาคการศึกษาที่เสนอขอรับทุน)  ให้ผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการที่             
ติดค้างภาระงานการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา  (ทั้งโครงการขอรับทุนภายในประเทศ  และโครงการขอรับทุน 
ต่างประเทศ)   ด าเนินการดังนี้ 
 1. ให้ผู้ขอรับทุนจัดท าบันทึกชี้แจงภาระงานการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา พร้อมทั้งแนบ 
รายงานความก้าวหน้าในการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาจากระบบสารสนเทศรายงานความก้าวหน้าการผลิต/                         
ปรับปรุงชุดวิชาของมหาวิทยาลัย โดยพิมพ์จากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เสนอผ่านประธานกรรมการ                  
ประจ าสาขาวิชา  ก่อนส่งให้สถานพัฒนาบุคลากรฯ  น าเสนอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ (โครงการขอรับทุน                    
ในต่างประเทศ) /คณะอนุกรรมการฯ (โครงการขอรับทุนภายในประเทศ)  เพ่ือประกอบการพิจารณา                             
โครงการขอรับทุน 
                     2. สถานพัฒนาบุคลากรฯ  ตรวจสอบก าหนดการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชากับส านักวิชาการ                             
(ฝ่ายต ารา)  ก่อนน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ /คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา   
                     3. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ /คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา 
                     4. สถานพัฒนาบุคลากรฯ  แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานทราบ 
                     5. หน่วยงานแจ้งผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการตามมติคณะกรรมการพัฒนา                     
บุคลากรฯ /คณะอนุกรรมการฯ  โดยผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องด าเนินการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา                         
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด   ก่อนส่งให้สถานพัฒนาบุคลากรฯ  ตัดงบประมาณ และ 
ก่อนก าหนดการเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ   โดยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ /คณะอนุกรรมการฯ 
จะไม่พิจารณาอนุมัติโครงการย้อนหลังทุกกรณี   และจะไม่อนุมัติให้ผู้ขอรับทุนขออนุมัติเบิกเงินย้อนหลัง                        
กรณีท่ีผู้ขอรับทุนไม่สามารถผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาให้แล้วเสร็จก่อนก าหนดการเดินทาง   
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แผนภูมิที่  8    ขั้นตอนการเสนอโครงการขอรับทุนกรณีที่ผู้ขอรับทุนที่ติดค้างภาระงานการผลิต/ปรับปรุง 
                   ชุดวชิา   
 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
1                           

                                     
ผู้ขอรับทุนจัดท าบนัทึกชี้แจงและรายงาน
ความก้าวหน้าในการผลติชุดวชิาเสนอประธาน
กรรมการประจ าสาขาวิชา 

ผู้ขอรับทุน/ 
ผู้บริหารหน่วยงาน 

2  
 
 
 

ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาพิจารณาลง
นามรับรองรายงานความก้าวหน้าในการผลิต
ชุดวิชาตามเกณฑ์/แนวปฏบิัติการขอรับทุน 

ผู้ขอรับทุน/ 
ผู้บริหารหน่วยงาน 

3                                    
                                 
                                 

                          
 

สถานพฒันาบุคลากรฯ ตรวจวิเคราะห์ 
ข้อมูลก่อนเสนอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ฯ (โครงการขอรับทุนตา่งประเทศ)  หรือ
คณะอนุกรรมการฯ (โครงการขอรับทุน
ภายในประเทศ) 

สถานพฒันาบุคลากรฯ 

4  

                                                  
- เสนอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ

พิจารณา(โครงการขอรับทุนตา่งประเทศ)  
หรือ 

- เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
(โครงการขอรับทุนภายในประเทศ) 

สถานพฒันาบุคลากรฯ/
คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรฯ หรือ 
คณะอนุกรรมการฯ 

5  

                                              
สถานพฒันาบุคลากรฯ แจ้งมติให้หน่วยงาน
ทราบ  
 

สถานพฒันาบุคลากรฯ/
คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรฯ หรือ 
คณะอนุกรรมการฯ 

6                         
                                             

ผู้ขอรับทุนผลติ/ปรบัปรุงชุดวิชาให้แล้วเสร็จ 
ตามมติคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ/ 
คณะอนุกรรมการฯ  (ภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลยัก าหนด)   

ผู้ขอรับทุน 

7  
 

ผู้ขอรับทุนด าเนนิโครงการ 
 
 

ผู้ขอรับทุน 
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  หลังจากท่ีสถานพัฒนาบุคลากรฯ  ได้แจ้งมติคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ  (โครงการขอรับทุน
ต่างประเทศ)  หรือมติคณะอนุกรรมการฯ  (โครงการขอรับทุนภายในประเทศ) ให้ผู้ขอรับทุนทราบว่า โครงการ                  
ดังกล่าวได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  และแจ้งให้ผู้ขอรับทุนหรือผู้รับผิดชอบโครงการท าเรื่องขออนุมัติยืมเงิน           
ทดรองจ่ายได้ตามข้ันตอน  วิธีการ และแนวปฏิบัติการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน  ดังต่อไปนี้  

1. ผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายผ่านผู้บังคับบัญชา               
(ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา / ผู้อ านวยการส านักหรือ สถาบัน  /ผู้อ านวยการกอง  สถาน  หรือส านักงาน  
(กรณีส านักงานอธิการบดี) 

2. ผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการส่งบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย   พร้อมทั้งแนบเอกสาร                  
ที่เก่ียวข้องในการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้สถานพัฒนาบุคลากรฯ ตัดงบประมาณก่อนก าหนดการ  ไม่น้อยกว่า                     
7 วันท าการ  จ าแนกตามประเภทของโครงการขอรับทุน  ดังนี้ 

 
โครงการขอรับทุนภายในประเทศ 
1.  บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย  (ต้นฉบับ 1  และส าเนา 2 ฉบับ) 
2.  ส าเนาบันทึกแจ้งมตคิณะอนุกรรมการฯ   จ านวน 3 ฉบับ 
3.  ส าเนาโครงการขอรับทุน (สพบ.02)  และเอกสารที่เก่ียวข้องจ านวน 3  ฉบับ 
     ประกอบด้วย 
     3.1  โครงการขอรับทุน (สพบ.02)  
     3.2  หนังสือตอบรับการศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่จะไปศึกษาดูงานทุกแห่ง (กรณีศึกษาดูงาน) หรือ   
           เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ(โบรชัวฺร์) กรณีประชุม สัมมนา ฝึกอบรม) 
     3.3 รายละเอียดก าหนดการศึกษาดูงาน/ประชุม สัมมนา ฝึกอบรมในแต่ละวัน 
4.   บันทึกขออนุมัติตัดโอนรหัสกิจกรรม  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการด้านอาหาร และค่าเช่าห้องประชุม    
      ของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม  กรณีที่กิจกรรมจัดภายใน มสธ. โดยมิให้เบิกค่าใช้จ่ายเป็นเงินสด    
      (ต้นฉบับ 1  และส าเนา 2 ฉบับ) 
5.   บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง [ใบขอจัดซื้อจัดจ้าง (PQ)  ได้แก่  ค่าเช่ารถในการเดินทางไปต่างจังหวัด/ 
      ค่าเช่าห้องประชุมในต่างจังหวัด (ถ้ามี)  กรณีกิจกรรมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 
      ที่จัดในต่างจังหวัด  จ านวน  1  ฉบับ 
   

                 

 

3. ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

 



       30 
 

โครงการขอรับทุนในต่างประเทศ 
1.  บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย  (ต้นฉบับ 1  และส าเนา 2 ฉบับ)  
2.  ส าเนาบันทึกแจ้งมตคิณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ  จ านวน 3 ฉบับ 
3.  ส าเนาโครงการขอรับทุน (สพบ.02) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3 ฉบับ  
     ประกอบด้วย 
     3.1 โครงการขอรับทุน (สพบ.02)  
     3.2 หนังสือตอบรับการศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่จะไปศึกษาดูงานทุกแห่ง (กรณีศึกษาดูงาน)  
          หรือ เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ(โบรชัวฺร์) กรณีประชุม สัมมนา ฝึกอบรม 
     3.3 รายละเอียดก าหนดการศึกษาดูงาน/ประชุม สัมมนา ฝึกอบรมในแต่ละวัน 

 
ทั้งนี้  ชื่อผู้รับผิดชอบในการขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย ที่ระบุในการขออนุมัติยืมเงินต้องเป็นผู้ขอรับทุน/  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  เท่านั้น 

3. สถานพัฒนาบุคลากรฯ  ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4. สถานพัฒนาบุคลากรฯ  จองงบประมาณ และเสนอผู้อ านวยการสถานพัฒนาบุคลากรฯ 

ลงนามในเอกสารการจองงบประมาณ       
5. สถานพัฒนาบุคลากรฯ  แจ้งหน่วยงานรับเรื่องขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายเพ่ือให้หน่วยงาน                  

จัดท าสัญญายืมเงิน 
               6.   หน่วยงานส่งเอกสารประกอบการขออนุมัติยืมเงินให้กองคลัง 
               7. ผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินโครงการตามก าหนดการที่ระบุไว้ในโครงการ   

ในกรณีที่ผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ  ด าเนินโครงการก่อนการขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย                     
ไม่ทันตามก าหนดการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน  ให้ผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดท า                    
“บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน”   แทน การขออนุมัติยืมเงิน  โดยแนบเอกสารตามท่ีระบุไว้ข้างต้นเช่นเดียวกันกับ             
การขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย (แล้วแต่ประเภทโครงการ) และแนบใบส าคัญรับเงินตามรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้                  
จ่ายจริง (ตามรายการที่ระบุไว้ในแบบขอรับทุน สพบ.02  ข้อ 9  งบประมาณ)  และส่งมาตัดงบประมาณที่                         
สถานพัฒนาบุคลากรฯ  ก่อนส่งกองคลังต่อไป  

7. ให้ทุกหน่วยงานส่งหลักฐานการชดใช้เงินยืม  และตรวจสอบค่าใช้จ่ายทุกโครงการ 
ที่ขอรับทุน และด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  (ภายในวันที่ 30 กันยายน  ของทุกปี)  
ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ  ไม่สามารถชดใช้เงินยืมได้ทันตามก าหนดเวลา               
ดังกล่าว  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ  จะพิจารณาให้ผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการเบิกจ่ายเงินข้ามปี               
งบประมาณได้  โดยให้เบิกจ่ายจากเงินที่หน่วยงานที่ขอรับทุนได้รับจัดสรรในปีถัดไปเพื่อเป็นการรักษาวินัย 
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หมายเหตุ    ผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถเบิกเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ได้ตามระเบีบบมหาวิทยาลัย  

สุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วย  การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล  พ.ศ. 2563  และตามรายละเอียดที่ผู้ขอรับ

ทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการระบุไว้ในแบบขอรับทุน สพบ.02  ข้อ 9  งบประมาณเท่านั้น 

แผนภูมิที่  9  ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
ผู้ขอรับทุนจัดท าบนัทึกขออนุมัติยืมเงินเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

ผู้ขอรับทุน 

2                               ผู้ขอรับทุนส่งเร่ืองขออนุมัติยืมเงินพร้อมหลักฐานที่
เก่ียวข้องให้สถานพัฒนาบุคลากรฯ ก่อน
ก าหนดการเดินทางไมน่้อยกว่า 7 วันท าการ 

ผู้ขอรับทุน/ 
สถานพฒันาบุคลากรฯ 

3  
 
                                                                            

สถานพฒันาบุคลากรฯ  ตรวจสอบและจอง
งบประมาณให้หน่วยงาน และเสนอให้ผู้อ านวยการ 
สถานพฒันาบุคลากรฯ  ลงนาม 

สถานพฒันาบุคลากรฯ 

4  
 

สถานพฒันาบุคลากรฯ  แจ้งหนว่ยงาน 
รับเอกสารการจองงบประมาณ   
 

สถานพฒันาบุคลากรฯ 
 

5 
 
 

 หน่วยงานจัดท าสัญญายืมเงินให้ผู้ขอรับทุน 
และส่งหลักฐานการขออนุมัติยมืเงิน/เบิกเงิน 
ให้กองคลัง 
 

หน่วยงานที่ขอรับทุน 

6  
 

ผู้ขอรับทุนด าเนนิโครงการ ผู้ขอรับทุน 

7  
 

ผู้ขอรับทุนส่งหลักฐานการชดใชเ้งินยืมหลังจาก
เสร็จสิ้นกิจกรรม 
 

ผู้ขอรับทุน/ 
กองคลัง 
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    หลังจากท่ีผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว  ขั้นตอนล าดับสุดท้าย 
ของการขอรับทุน  คือ  การจัดส่งรายงานผลโครงการ 4 ส่วน  ซึ่งประกอบด้วย 

    ส่วนที่ 1  จัดท ารายงานผลฉบับสมบูรณ์ จ านวนหนึ่งเล่ม พร้อมทั้งส าเนารายงานผลฉบับสมบูรณ์ 
ลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือส่งผ่านทางอีเมล์ที่ได้มีการเวียนแจ้งในแต่ละปีงบประมาณ 

    ส่วนที่ 2   จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการทีไ่ด้รับทุนประจ าปีงบประมาณ 
ของหน่วยงาน (Annual Report) ตามแบบฟอร์ม สพบ.06 

    ส่วนที่ 3   จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการที่ได้รับทุนประจ าปี
งบประมาณและจัดท าแบบรายงานการน าเสนอกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการที่ได้รับทุน
ประจ าปีงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม สพบ.07 

    ส่วนที่ 4   จัดท ากิจกรรม/ผลงาน/โครงการที่หน่วยงานจะด าเนินการหลังจากที่ได้รับทุนตามที่
หน่วยงานระบุไว้ในแบบขอรับทุน ข้อ 6.2  ตามแบบฟอร์ม  สพบ.08  โดยมีข้ันตอน วิธีการ และแนวปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้   

  1.  สถานพัฒนาบุคลากรฯ จัดท าบันทึกเวียนแจ้งหน่วยงานให้ทุกหน่วยงานที่ขอรับทุนประจ าปี   
งบประมาณส่งรายงานผลโครงการหลังจากสิ้นปีงบประมาณ ภายใน 60 วัน (หลังวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี)                      
โดยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ  ก าหนดให้ทุกหน่วยงานส่งรายงานผลทุกโครงการที่หน่วยงานได้รับทุน 
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี 

   2.  ผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ   จัดท ารายงานผลตามเกณฑ์ 4 ส่วน  ตามเกณฑ์/แนวปฏิบัติการ
ขอรับทุน 

      ส าหรับการจัดท ารายงานผลโครงการประชุม   สัมมนา   ฝึกอบรม  และ ศึกษาดูงานในต่างประเทศ    
ให้ผู้ขอรับทุนจัดท ารายงานผลฉบับสมบูรณ์ที่สรุปสาระส าคัญเป็นภาษาไทย  โดยอาจน าเอกสารที่ได้รับจากหน่วยงาน                 
ที่จัดประชุม  สัมมนา   ฝึกอบรม และศึกษาดูงานมาแนบเสริมไว้ในภาคผนวกได้     

 3. ผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงานผล ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน/ผู้บริหารหน่วยงาน  
ให้ความเห็นชอบ 

 4. กรณีท่ีผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ส่งรายงานผล  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน/ ผู้บริหาร
หน่วยงาน เป็นผู้ติดตามรายงานผลจากผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ   

 5. หน่วยงานรวบรวมรายงานผลทุกโครงการที่ด าเนินการภายในปีงบประมาณ และจัดท ารายงานสรุปผล
การด าเนินงานโครงการขอรับทุนกองทุนประจ าปีงบประมาณ ของหน่วยงาน(Annual Report) ตามแบบฟอร์มการ
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการขอรับทุนประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 
(สพบ.6)  เสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ 

 6. หน่วยงานจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์ที่หน่วยงานได้รับจากโครงการขอรับทุนประจ าปี
งบประมาณ (สพบ.07) ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ  ก าหนด ดังนี้ 

 

4.   ขั้นตอนการส่งรายงานผลโครงการ   
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                     6.1    หน่วยงานจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์  ก่อนถึงก าหนดส่งรายงานผล                          
(ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน  ของทุกปี) ด้วยวิธีการเผยแพร่ความรู้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง  ดังต่อไปนี้  
                            1)  การบรรยาย  (พร้อมแนบแบบลงลายมือชื่อ)  
                            2)  การประชุม  สัมมนา  ฝึกอบรม  (พร้อมแนบแบบลงลายมือชื่อ)  
                            3)  การเขียนบทความ (พร้อมหลักฐาน คือ บทความ)  
                            4)  การน าเสนอบนเว็บไซต์ (พร้อมหลักฐาน คือ พิมพ์หน้าเว็บไซต์) 
                     6.2   หน่วยงานจัดท าแบบรายงานการน าเสนอกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์                               
(สพบ.07) และแนบแบบลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์  

7. หน่วยงานจัดท ากิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานจะด าเนินการหลังจากท่ีได้รับทุน 
ตามท่ีผู้ขอรับทุนระบุไว้ในแบบขอรับทุนข้อ 6.2  และจัดท าแบบรายงานความก้าวหน้าการน าความรู้ที่ได้รับ             
จากโครงการขอรับทุนไปใช้ในการพัฒนางานตามแบบฟอร์ม (สพบ.08)  

8.  หน่วยงานรวบรวมรายงานผลทั้ง  4 ส่วน  เสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน/ผู้บริหาร                 
หน่วยงานให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้ฝ่ายเลขานุการ  ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ                      
ก าหนด  (ภายในวันที่  30  พฤศจิกายน  ของทุกปี)   ประกอบด้วย 

รายละเอียด จ านวน 
 8.1   บันทึกส่งรายงานผลการด าเนินงานโครงการขอรับทุนประจ าปีงบประมาณ 
        ของหน่วยงาน 

1 ฉบับ 

 8.2   ส่วนที่ 1  รายงานผลโครงการฉบับสมบูรณ์ โครงการละ 1  เล่ม 
 8.3   ส่วนที่  2  รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการขอรับทุนประจ าปีงบประมาณ 
        ของหน่วยงาน (Annual  Report) (สพบ.06) 

1 ฉบับ 

 8.4   ส่วนที ่3  แบบรายงานผลการน าเสนอกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ (สพบ.07)  
         พร้อมแนบแบบลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 

1 ฉบับ 

 8.5  ส่วนที่ 4  แบบรายงานความก้าวหน้าการน าความรู้ที่ได้รับจากโครงการขอรับทุน 
        ไปใช้ในการพัฒนางาน (สพบ.08)   

1 ฉบับ  พร้อมแนบ
หลักฐานกิจกรรม/ชิ้นงาน
ตามท่ีผู้ขอรับทุนได้ระบุไว้
ในแบบขอรับทุน ข้อ 6.2 

9. สถานพัฒนาบุคลากรฯ  ตรวจสอบ และรวบรวมรายงานผลทั้ง 4 ส่วน น าเสนอ 
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ ทราบ 

10. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ  รับทราบรายงานผล   
               ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนหรือผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ดังกล่าว อาจส่งผลต่อ                      
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป โดยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ  อาจพิจารณาตัดสิทธิการให้                      
ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลแก่ผู้ขอรับทุนในปีงบประมาณถัดไปได้   ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาวินัย 
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แผนภูมิที ่ 10  ขั้นตอนการส่งรายงานผลโครงการ  
 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
1  สถานพฒันาบุคลากรฯ  จัดท าบันทึกแจ้งหน่วยงาน

ให้จัดท ารายงานผลส่งคณะกรรมการพัฒนา 
บุคลากรฯ ตามเกณฑ์/แนวปฏิบัติการขอรับทุน 
(ส่งรายงานผล 4 ส่วน) ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม – วนัที่ 
30 พฤศจิกายน 

สถานพฒันาบุคลากรฯ 

2  
 

ผู้ขอรับทุน/ผู้รบัผิดชอบโครงการจัดท ารายงานผล
ฉบับสมบูรณ์ (ส่วนที่ 1) เสนอผูบ้ังคับบัญชา 

ผู้ขอรับทุน/หน่วยงานที่
ขอรับทุน 

3   หน่วยงานจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน Annual  
Report (สพบ.06) (สว่นที่ 2) เสนอคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานทราบ 

หน่วยงานที่ขอรับทุน/
คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน 

4   หน่วยงานจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์และจัดท าแบบรายงานการน าเสนอ
ความรู้ฯ (สพบ.07) (ส่วนที่ 3)  

หน่วยงานที่ขอรับทุน/ 
ผู้ขอรับทุน/
คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน 

5  
 

หน่วยงานจัดท ากิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานจะ
ด าเนินการหลังจากทีไ่ด้รับทนุทีผู่้ขอรับทุนระบไุว้ใน
แบบขอรับทุน ข้อ 6.2  (สพบ.08) (ส่วนที่ 4)  

หน่วยงานที่ขอรับทุน/ 
ผู้ขอรับทุน/
คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน 

6 
 

 หน่วยงานรวบรวมรายงานผลทัง้ 4 ส่วน 
ส่งให้สถานพฒันาบุคลากรฯ 

หน่วยงานที่ขอรับทุน 

7  
 

สถานพฒันาบุคลากรฯ  ตรวจวเิคราะห์ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ  พิจารณาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

สถานพฒันาบุคลากรฯ 

8 
 
 

 สถานพฒันาบุคลากรฯ  จัดท าสรุปผลการสง่รายงาน
ผลของทุกหน่วยงาน 

สถานพฒันาบุคลากรฯ 

9  
 

น าเสนอคณะกรรมการพัฒนาบคุลากรฯ  เพื่อทราบ 
 
 

คณะกรรมการพัฒนา 
บุคลากรฯ 

10  สถานพฒันาบุคลากรฯ  แจ้งให้หน่วยงานทราบ สถานพฒันาบุคลากรฯ/
หน่วยงานที่ขอรับทุน 

 

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 3 

 

ส่วนที่ 4 

 

 

 



 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ว่าด้วย การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

_______________________ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขการให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย                      
สุโขทัยธรรมาธิราชทั้งในระดับหน่วยงานและในระดับบุคคลให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน                     
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                            
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรยีกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช วา่ด้วย 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. ๒๕๕๕ 
(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 
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“สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล” หมายความว่า สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล 

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 าหน้าที ่                      
สอน วิจัย และบริการทางวิชาการ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง ผู้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ตกลงท าสัญญาจ้างในแต่ละ
ปีงบประมาณ ในต าแหน่งอาจารย์ตามสัญญาจ้าง เพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

“การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ หรือ
ประสบการณ์ของบุคลากรด้วยวิธีการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน การประชุมทางวิชาการหรือ 
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้เพ่ือให้หน่วยงานและบุคลากรสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในงานวิชาการ งานวิชาชีพ และงานสนับสนุนวิชาการด้านการศึกษา
ทางไกล ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการจัดการเรียนการสอนที่ไม่มีชั้นเรียนตามปกติ            
แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มอบหมายหรือแต่งตั้งให้บุคลากรผู้ใดผู้หนึ่งไปท าการศึกษา 
การวิจัย การฝึก อบรม การสัมมนา การดูงาน การประชุมทางวิชาการ การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ หรือเพ่ิมพูนความรู้หรือ
เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ที่แต่งตั้งข้ึนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการด าเนินงานของสถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาก าหนดแนวนโยบาย หลักเกณฑ์การพิจารณา และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย และน าเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

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

ตามระเบียบนี้ 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ เกี่ยวกับการให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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ข้อ ๖ การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็นสองประเภท 
(๑) การใหทุ้นพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน 
(๒) การใหทุ้นพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ประเภทรายบุคคล 

ข้อ ๗ การพิจารณาให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ต้องสอดรับตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือสอดรับกับความต้องการของมหาวิทยาลัย 

หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล นอกเหนือจากท่ีก าหนด 
ไว้ในระเบยีบนี้ ให้สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้
ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลแต่ละประเภทเพ่ิมเติมได้ในแต่ละปีงบประมาณ  
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๘ ในกรณีที่การด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล 
ท าให้เกิดงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายหรือก่อให้เกิดรายได้ ให้กรรมสิทธิ์หรือรายได้ 
ที่เกิดขึ้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๙ การด าเนินการใดเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมของกองทุน มสธ. ๑๒ ปี การให้ทุนฝึกอบรม ดูงาน และ
ประชุมทางวิชาการแก่บุคลากร หรือการให้ทุนพัฒนาคณาจารย์ที่ได้กระท าก่อนระเบียบนี้มีผล 
ใช้บังคับและยังด าเนินการไม่เสร็จสิ้น หรือยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาขอรับทุนนั้น  
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 การให้ทุนพัฒนาคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งประกาศหรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามข้อบังคับและระเบียบ
ดังกล่าวจนกว่าจะด าเนินการเสร็จสิ้น 

ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติหรือต้องตีความตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและค าวินิจฉัย
นั้นให้เป็นที่สุด 

หมวด ๑ 
การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน 

_______________________ 

ข้อ ๑๑ การใหทุ้นพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามที่ได้รับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือน าไปสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
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(๑) โครงการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยในสาขาวิทยาการใดสาขาวิทยาการหนึ่ง หรือสห

วิทยาการ 
(๒) โครงการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชา ส านัก สถาบัน กองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน

ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง ให้ได้รับความรู้ และทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพเพ่ิมข้ึนในลักษณะของการไปฝึกอบรม สัมมนา 
ดูงาน หรือประชุมทางวิชาการ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วย 

ข้อ ๑๒ ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย แต่ไม่รวมถึงผู้ที่มหาวิทยาลัยได้ตกลงท าสัญญาจ้างในแต่ละปีงบประมาณใน

ต าแหน่งอาจารย์ตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
(๒) เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของมหาวิทยาลัย เฉพาะกรณีโครงการสัมมนาของหน่วยงาน 

ซึ่งหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นต่อการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
(๓) เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันยื่นขอรับทุน 
(๔) เป็นบุคลากรที่มีอายุราชการคงเหลือไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หลังจากได้รับทุน 
(๕) มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

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

ประธานผลิตชุดวิชา หรือบรรณาธิการผลิตชุดวิชา 
(๕) มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๑๔ การเสนอขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ให้ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุนยื่นเสนอเอกสาร
โครงการตามแบบฟอร์มแนบท้ายระเบียบนี้ โดยอาจเสนอเป็นรายบุคคล คณะบุคคล หรือในนามของหน่วยงานก็ได้ 

ระยะเวลาในการยื่นเสนอโครงการ การพิจารณา และการประกาศผลการใหทุ้นพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษา
ทางไกลในโครงการใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ และสถานพัฒนาบุคลากร
เพ่ือการศึกษาทางไกลได้ประกาศให้ทราบล่วงหน้าโดยทั่วกัน 

ข้อ ๑๕ การเสนอขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน ในกรณีทีเ่ป็นสาขาวิชา 
ส านัก หรือสถาบัน โครงการหรือกิจกรรมที่ยื่นเสนอขอรับทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ประจ าสาขาวิชา 
ส านัก หรือสถาบัน หรือในกรณีท่ีเป็นกองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง โครงการหรือกิจกรรมที่ยื่น
เสนอขอรับทุนต้องได้รับความเห็นชอบเบื้องต้นจากผู้อ านวยการกองหรือผู้บังคับบัญชา หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบ
จากรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงานด้วย 
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ข้อ ๑๖ โครงการที่มีสิทธิยื่นขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ต้องเป็นโครงการที่ 
ไม่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

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

ภายในมหาวิทยาลัย หรือจัดกิจกรรมภายในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดในเขตปริมณฑลที่ไม่มีการพักค้างคืน 
 (ข) การฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ประชุมทางวิชาการ และการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่จัดกิจกรรมใน

ต่างจังหวัดซึ่งหน่วยงานที่ขอรับทุนเป็นผู้จัดขึ้น เช่น การสัมมนาบุคลากรประจ าปีของหน่วยงาน 
 (ค) การฝึกอบรม สัมมนา และดูงานที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานภายใน 

ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก และมีการเรียกเก็บค่าลงทะเบียน โดยอาจจัดภายในกรุงเทพมหานครหรือ
ต่างจังหวัดก็ได้ 

 (ง) การฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานและ
หน่วยงานเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะน ามาพัฒนางานในความรับผิดชอบของหน่วยงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านภาษา 

(๒) โครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ 
 (ก) การประชุมทางวิชาการ หรือสัมมนาทางวิชาการในต่างประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะการเข้าร่วมประชุม                  

ในฐานะผู้รับฟังการบรรยายเท่านั้น  
 (ข) การฝึกอบรมในต่างประเทศ โดยต้องเป็นการฝึกอบรมที่มีหน่วยงานด าเนินการจัดฝึกอบรม                          

อยู่เป็นปกติ เช่น การฝึกอบรมประจ าปี หรือการฝึกอบรมในหลักสูตรต่อเนื่อง เป็นต้น 
 (ค) การศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยต้องเป็นการศึกษาดูงานตามโครงการความร่วมมือระหว่าง 

มหาวิทยาลัย หรือเป็นการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเปิด สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ                    
หน่วยงานที่ขอรับทุน และต้องมีก าหนดการศึกษาดูงานไม่น้อยกว่าหนึ่งวันครึ่ง 

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

ทางด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน หรือเขียน และมีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดระดับความรู้เฉพาะด้านภาษา                               
ของประเทศต่าง ๆ  

(๒) เป็นการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยสถาบันการศึกษาที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันภาษาระดับ                 
นานาชาติทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานการฝึกอบรมจากเจ้าของภาษา น่าเชื่อถือ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 
มานานกว่าสิบปี เช่น โรงเรียนสอนภาษาบริติชเคานซิล (British Council) โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคม                       
นักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (AUA Language Center) เป็นต้น 
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ในกรณีท่ียื่นขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันภาษา 
ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตาม (๒) ให้ยื่นเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี 

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดล าดับของโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอขอรับทุนให้เป็นไป                            
ตามเกณฑท์ีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑ 

การพิจารณาอนุมัติทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ทุนทั้งหมด                       
หรือบางส่วน ก็ได้ และคณะกรรมการอาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้
เพ่ือให้ผู้รับทุนปฏิบัติตามก็ได้ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของโครงการที่ยื่น
เสนอขอรับทุน 

การพิจารณาอนุมัติทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดในบัญชีแนบท้าย
ระเบียบนี้ และผลการพิจารณาอนุมัติให้ทุนของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ ๑๙ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนดภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการที่ได้รับ
ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้ 

(๑) จัดท ารายงานผลฉบับสมบูรณ์ จ านวนหนึ่งเล่ม พร้อมทั้งส าเนารายงานผลฉบับสมบูรณ์ลงใน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือส่งผ่านทางอีเมล์ที่ได้มีการเวียนแจ้งในแต่ละปีงบประมาณ 

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

(๓) จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการทีไ่ด้รับทุนประจ าปีงบประมาณและจัดท า
แบบรายงานการน าเสนอกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการ 
ทีไ่ด้รับทุนประจ าปีงบประมาณ ตามแบบฟอร์มแนบท้ายระเบียบนี้ 

(๔) จัดกิจกรรมที่หน่วยงานจะด าเนินการหลังจากท่ีได้รับทุนตามที่หน่วยงานระบุไว้ในแบบขอรับทุน 
ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนหรือผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  

อาจส่งผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาตัดสิทธิการให้ทุนพัฒนาบุคลากร
เพ่ือการศึกษาทางไกลแก่ผู้ขอรับทุนในปีงบประมาณถัดไปได้ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการรักษาวินัย 

หมวด ๒ 
การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทรายบุคคล 

ส่วนที่ ๑ 
การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ส าหรับบุคลากร 

_______________________ 

ข้อ ๒๐ ประเภทการขอรับทุนตามส่วนนี้ 
(๑) ขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลเพ่ือไปฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมทางวิชาการในประเทศ 
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(๒) ขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลเพ่ือไปฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมทางวิชาการใน
ต่างประเทศ 

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                          
หรือในกรณทีี่ผู้เสนอขอรับทุนสังกัดกองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง ต้องได้รับ                         
ความเห็นชอบเบื้องต้นจากผู้อ านวยการกองหรือผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจาก 
รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงานซึ่งตนสังกัดอยู่ด้วย 

(๓) เปน็บุคลากรที่มีอายุราชการคงเหลือไม่น้อยกว่าสองปหีลังจากได้รับทุน เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็น 
การขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลเพ่ือไปประชุมทางวิชาการ ต้องเป็นบุคลากรที่มีอายุราชการ                    
คงเหลือไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหลังจากได้รับทุน 

(๔) เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ด้วยดี ไม่เกิดความบกพร่องและเสียหายต่อหน้าที่                             
และการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลเพ่ือไปฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมทางวิชาการจะไม่กระทบ                          
ต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือภาระงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

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

ไม่ว่าจะเป็นการท าหน้าที่ผู้เขียนชุดวิชา ประธานผลิตชุดวิชา หรือบรรณาธิการผลิตชุดวิชา 
(๓) เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัย 
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(๔) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกคณะกรรมการขึ้นบัญชีว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิยื่นขอรับทุน เนื่องจากไม่ปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์การฝึกอบรม การดูงาน หรือการประชุมทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้หรือตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

(๕) มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
ข้อ ๒๔ หลักเกณฑ์การขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล 
(๑) ผู้ขอรับทุนมีสิทธิยื่นขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลเพ่ือไปฝึกอบรม ดูงาน หรือ                  

ประชุมทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 (ก) กรณีฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมทางวชิาการในประเทศ 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 และหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม                              

เป็นหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมอยู่แล้วโดยตรง 
(๕) ต้องเป็นการฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอน และมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็น                        

ผู้ด าเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมนั้นเองหรือหลักสูตรฝึกอบรมในท านองเดียวกัน 
(๖) กรณีเป็นการฝึกอบรมที่ด าเนินการโดยหน่วยงานเอกชน ต้องเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่ด าเนินการ                          

โดยองค์กร สมาคม สถาบันวิชาชีพ หรือสถาบันวิชาการที่น่าเชื่อถือในแง่คุณภาพมาตรฐาน 
ข้อ ๒๖ เงื่อนไขการยื่นขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลเพ่ือไปดูงาน 
(๑) ต้องเป็นการดูงานตามหลักสูตรของการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาเฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับภาระงาน 

ที่รับผิดชอบของผู้ขอรับทุน และมีการระบุไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างชัดเจน โดยอาจเป็นการดูงานในช่วงก่อนหรือ
หลังจากการฝึกอบรมก็ได้ 

(๒) ต้องเป็นการดูงานที่ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนรวมถึงผู้ขอรับทุนเข้าร่วมโดยไม่มีเงื่อนไข 
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(๓) กรณีเป็นการดูงานในประเทศ ต้องเป็นการดูงานในประเทศที่ไปฝึกอบรมซึ่งได้รับอนุมัติในคราวเดียวกัน 
(๔) ต้องเป็นการดูงานที่มีความสัมพันธ์กับโครงการหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย หรือเป็นการดูงานที่

มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร 
ทั้งนี ้ค่าใช้จ่ายในการดูงาน อาจรวมอยู่ในค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม หรืออาจแยกเป็น

ค่าใช้จ่ายเฉพาะการไปดูงานก็ได้ 

ข้อ ๒๗ เงื่อนไขการยื่นขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลเพ่ือไปประชุมทางวิชาการ 
(๑) ต้องเป็นการประชุมทางวิชาการเพ่ือน าเสนอบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย โดยอาจเป็นการ

ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติก็ได้ 
(๒) ต้องเป็นการประชุมทางวิชาการที่มีความสัมพันธ์กับโครงการหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
(๓) ผู้ขอรับทุนจะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมนั้น หรือเป็นผู้ที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย

จะมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในอนาคต และต้องได้รับประโยชน์จากการประชุมทางวิชาการในเรื่องนั้น ๆ อย่าง
เต็มที่ 

(๔) ผู้ขอรับทุนได้รับการยืนยันจากผู้จัดประชุมทางวิชาการให้น าเสนอบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่
ยื่นขอรับทุนได้ 

การยื่นขอรับทุนตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ส านัก หรือสถาบัน ผู้อ านวยการกอง หรือ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากองที่ผู้ขอรับทุนสังกัดอยู่ ชี้แจงให้เห็นถึงบทบาทภาระหน้าที่ของผู้รับทุนที่
รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันและความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องหรือหัวข้อที่จะไปประชุมทางวิชาการ ตลอดจนสามารถแสดงให้
เห็นได้ว่าผู้ขอรับทุนจะต้องน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ 
ที่ขอรับทุนมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือภารกิจใดเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม 

ข้อ ๒๘ บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่น าเสนอตามข้อ ๒๗ (๑) จะต้องเป็นบทความ 
ทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีน าเสนอบทความทางวิชาการ ต้องเป็นงานเขียนที่ก าหนดประเด็นชัดเจน มีการวิเคราะห์ประเด็นตาม
หลักวิชาการ 

(๒) กรณีน าเสนอบทความวิจัย 
 (ก) ต้องเป็นบทความวิจัยที่ค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขา                      

วิชานั้น ๆ 
 (ข) ต้องเป็นบทความวิจัยมีวัตถุประสงค์การวิจัยที่ชัดเจน 
 (ค) ต้องเป็นบทความวิจัยที่มาจากผลงานวิจัยของผู้ขอรับทุน 
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(๓) นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน (๑) และ (๒) กรณีเป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่ง                   
ต่อยอดหรือสรุปเนื้อหามาจากผลงานวิจัย ต้องเป็นผลงานวิจัยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 (ก) เป็นผลงานวิจัยที่ได้วิจัยเสร็จสิ้นมาแล้วไม่เกินกว่าสองปี นับถึงวันก่อนวันยื่นขอรับทุน 
 (ข) เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองเล่มผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ์เรียบร้อยแล้วก่อนวันยื่นขอรับทุน 
 (ค) เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน เฉพาะในกรณีท่ีเป็นผลงานวิจัยร่วม 
 (ง) เปน็ผลงานวิจัยที่ได้รับความยินยอมจากหนว่ยงานเจ้าของทุน เฉพาะในกรณีท่ีเป็นผลงานวิจัย                           

ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน 
(๔) เป็นบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่มีชื่อของผู้ขอรับทุนปรากฏอยู่ 
(๕) เปน็บทความทางวชิาการหรือบทความวิจยัที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้ขอรับทุนได้รับการบรรจุแต่งตั้ง                     

หรือรับโอนให้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
(๖) เป็นบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบเบื้องต้นจากหน่วยงานต้นสังกัดของ                       

ผู้ขอรับทุนว่าเป็นบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่สมควรเผยแพร่ได้ 
(๗) เป็นบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่ไม่ใช่หรือไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของ                     

ผู้ขอรับทุนในระดับบัณฑิตศึกษา 
(๘) เปน็บทความทางวชิาการหรือบทความวิจยัที่ไม่เคยน าเสนอหรือเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการระดับ

นานาชาติมาก่อน 
(๙) เป็นบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนให้เผยแพร่จากแหล่งทุนอ่ืนใด                  

ของมหาวิทยาลัยมาก่อน 
บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่สมควรเผยแพร่ตาม (๒) เช่น เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้อง                         

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยและเป็นผลงานวิจัยที่ยังท าการวิจัยไม่เสร็จสิ้น ต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาว่าเป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยจากผลงานวิจัยที่สามารถเผยแพร่ได้                      
จึงจะมีสิทธิน ามายื่นขอรับทุนประชุมทางวิชาการตามข้อบังคับนี้ 

กรณีบทความวิชาการหรือบทความวิจัยตาม (๓) (ค) หากเป็นผลงานวิจัยร่วมหรือมีผู้ร่วมวิจัยหลายคน                       
จะต้องแนบหลักฐานการยินยอมจากผู้ร่วมวิจัยทุกคนว่าอนุญาตให้น าบทความวิชาการหรือบทความวิจัยมาเสนอ                  
ขอรับทุนประกอบด้วย 

กรณบีทความวิชาการหรือบทความวิจัยตาม (๓) (ง) หากเป็นผลงานวิจัยซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก                      
หน่วยงานภายนอก จะต้องแนบหลักฐานการยินยอมให้เผยแพร่บทความวิชาการหรือบทความวิจัยจากหน่วยงาน                     
เจ้าของทุนประกอบด้วย 

ข้อ ๒๙ การเสนอขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล แบบค าขอรับทุนต้องประกอบด้วย                   
ก าหนดการฝึกอบรม ดูงานหรือประชุมทางวิชาการที่ปรากฏข้อมูลค่าลงทะเบียน ระยะเวลาการฝึกอบรม ดูงาน  
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หรือประชุมทางวิชาการ หน่วยงานที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งผ่านการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นจากผู้บังคับบัญชา โดยในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนสังกัดสาขาวิชา ส านัก หรือสถาบัน                            
ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ส านัก หรือสถาบัน หรือในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุน                          
สังกัดกองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง ต้องได้รับความเห็นชอบเบื้องต้นจาก                               
ผู้อ านวยการกองหรือผู้บังคับบัญชา หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลหนว่ยงาน 
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 โดยกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนสังกัดสาขาวิชา                    
ส านัก หรือสถาบัน รายงานผลการฝึกอบรม ดูงาน หรือประชมุทางวิชาการต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ                       
ประจ าสาขาวิชา ส านัก หรือสถาบัน หรือในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนสังกัดกองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน                            
ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง รายงานผลการฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมทางวิชาการต้องได้รับความเห็นชอบเบื้องต้น                      
จากผู้อ านวยการกองหรือผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงาน                        
ซึ่งตนสังกัดอยู่ด้วย ก่อนจัดส่งให้สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล 

ข้อ ๓๓ กรณีที่เป็นการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลเพ่ือไปฝึกอบรมและดูงาน 
ในต่างประเทศ นอกเหนือจากการด าเนินการตามข้อ ๓๒ แล้ว ผู้ขอรับทุนต้องเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
ในวารสารวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีหลักฐานการตอบรับจากวารสารวิชาการระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติว่าจะได้รับการเผยแพร่บทความภายในสองปีนับแต่วันเสร็จสิ้นการฝึกอบรมที่ได้รับยื่น
ขอรับทุนด้วย โดยให้เสนอผ่านคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ส านัก หรือสถาบัน หรือในกรณีท่ีผู้เสนอขอรับทุนสังกัด
กองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง ให้เสนอผ่านผู้อ านวยการกองหรือผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน 
รวมทั้งรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงานซึ่งตนสังกัดอยู่ตามล าดับ ก่อนจัดส่งให้แกส่ถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษา
ทางไกลทราบ 

ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนยื่นหนังสือตอบรับการเผยแพร่จากวารสารวิชาการ เมื่อได้รับการเผยแพร่แล้ว ให้จัดส่ง
หลักฐานการเผยแพร่ในวารสารวิชาการให้แก่สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลด้วย 
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ข้อ ๓๔ กรณีท่ีเป็นการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือไปประชุมทางวิชาการในต่างประเทศ นอกเหนือ จากการ

ด าเนินการตามข้อ ๓๒ แล้ว ผู้ขอรับทุนต้องเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการประชุมทางวิชาการ ภายในหกสิบวันนับแต่วัน
เสร็จสิ้นการประชุมทางวิชาการที่ได้ยื่นขอรับทุนด้วย โดยให้เสนอผ่านคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ส านัก หรือสถาบัน 
หรือในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนสังกัดกองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง ให้เสนอผ่านผู้อ านวยการ
กองหรือผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน รวมทั้งรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงานซึ่งตนสังกัดอยู่ตามล าดับ ก่อนจัดส่งให้แก่
สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลทราบพร้อมแนบหลักฐานการเผยแพร่อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
(๒) บทความในวารสารวิชาการที่อยู่ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ไม่ต่ ากว่ากลุ่มที่สองซึ่งอาจเผยแพร่ใน

รูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
(๓) หนังสือรวบรวมบทความท่ีมีการตรวจสอบและรับรองบทความจากบรรณาธิการซึ่งแต่งตั้งจากคณะ

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ ก่อนการตีพิมพ์ (Peer Review) 

ข้อ ๓๕  ในกรณีท่ีผู้ขอรับทุนไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่ด าเนินการจัดส่งหลักฐานให้แก่สถาน
พัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓๓ หรือข้อ ๓๔ แล้วแต่กรณี คณะกรรมการ จะตัดสิทธิการขอรับ
ทุนและขึ้นบัญชีว่าเปน็ผู้ไม่มีสิทธิยื่นขอรับทุนในปีงบประมาณถัด ๆ ไป จนกวา่จะได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

ส่วนที่ ๒ 
การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย์ 

_______________________ 

ข้อ ๓๖ การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย์ มีวัตถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และศักยภาพทางด้านวิชาการของตนเอง และสามารถน าความรู้
นั้นมาพัฒนามหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

ข้อ ๓๗ ในส่วนนี้ 
การศึกษา หมายความว่า การไปศึกษาในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งภาค

การศึกษา แต่ไม่เกินหนึ่งปี 
การวิจัย หมายความว่า การไปร่วมท าวิจัยกับอาจารย์หรือหน่วยงานในต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงการ

ท าวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research) ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี 
การฝึกอบรม หมายความว่า การฝึกอบรมด้านการศึกษาทางไกล หรือการฝึกอบรมวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะที่

เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ขอรับทุนในต่างประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน แต่ไม่เกินหนึ่งปี ทั้งนี้ ไม่นับ
รวมวันเดินทางเป็นระยะเวลาการฝึกอบรม 
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ข้อ ๓๘ ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย์ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา หรือคณาจารย์ประจ าส านัก 
ซึ่งท าหน้าที่สอน วิจัย และบริการทางวิชาการ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง ผู้ที่มหาวิทยาลัยได้ตกลงท าสัญญาจ้างในแต่ละ
ปีงบประมาณ ในต าแหน่งอาจารย์ตามสัญญาจ้าง เพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(๒) เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามที่ก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 (ก) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกภายในประเทศต้องแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ 

ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกินสองปีนับจากวันสอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ TOEFL Paper Based ที่มีคะแนนไม่ต่ ากว่าสี่
ร้อยห้าสิบคะแนน TOEFL Computer Based ที่มีคะแนนไม่ต่ ากว่าหนึ่งร้อยห้าสิบคะแนน TOEFL Internet Based มี
คะแนนไม่ต่ ากว่าหกสิบคะแนน IELTS ที่มีระดับคะแนนไม่ต่ ากว่าห้าจุดศูนย์ CU-TEP ที่มีคะแนนไม่ต่ ากว่าหกสิบคะแนน 
TU-GET ที่มีคะแนนไม่ต่ ากว่าห้าร้อยคะแนน TOEIC ที่มีคะแนนไมต่่ ากว่า 
หกร้อยห้าสิบคะแนน หรือ STOU–EPT ระบบคอมพิวเตอร์ ทีม่ีคะแนนแต่ละส่วนไม่ต่ ากว่าระดับ B2 

 (ข) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษ และพ านักอยู่ในประเทศนั้นตลอดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี อนุโลมไม่ต้องแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ 

 (ค) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกภายในประเทศจากสถาบันการศึกษา ที่ใช้
หลักสูตรภาษาอังกฤษและมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อยสองปี อนุโลมไม่ต้องแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ 

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

หน่วยงานทีจ่ัดฝึกอบรม 
(๖) มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๓๙ ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย์ ต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(๑)  เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องห้ามการขอรับทุนทุกประเภทของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้ ส่งรายงาน
ผลตามระยะเวลาที่ก าหนด 

(๒)  เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนพัฒนาคณาจารย์ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการให้
ทุนพัฒนาคณาจารย์ มาแล้วไม่เกินสามปีงบประมาณ นับถึงวันที่ยื่นขอรับทุน 

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

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

หนึ่งปี 
(๒) การท าวิจัยร่วมในโครงการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี 
(๓) การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงหลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกใน

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

มหาวิทยาลัย ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี 
(๖) การฝึกอบรมวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของผู้ขอรับทุนเป็นระยะเวลา

การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน แต่ไม่เกินหนึ่งปี ทั้งนี้ ไม่นับรวมวันเดินทางเป็นระยะเวลาการฝึกอบรม 

ข้อ ๔๑ โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับ
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยต้องเป็นโครงการที่มีลักษณะดังนี้ 

(๑) สอดรับตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือสอดรับกับความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย 

(๒) ต้องเป็นหลักสูตรที่มีหน่วยงานจัดฝึกอบรมอยู่แล้วโดยตรงและมีระยะเวลาฝึกอบรมที่ชัดเจนและไม่เป็นการ
จัดอบรมเฉพาะบุคคล  

(๓) ต้องได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานจัดฝึกอบรมหรือสถาบันที่ไปศึกษา รวมทั้งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ส านัก หรือสถาบัน หรือในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนสังกัดกองหรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้อ านวยการกองหรือผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน รวมทั้งรอง
อธิการบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงานซึ่งตนสังกัดอยู่ตามล าดับ 

(๔) โครงการที่มีลักษณะอ่ืนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๔๒ การเสนอขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย ์ให้เป็นไปตาม
แบบฟอร์มแนบท้ายระเบียบนี้ 

รายละเอียดขั้นตอนการขอรับทุน และเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับทุน ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดและแจ้งให้ทราบในแต่ละปีงบประมาณ 

ข้อ ๔๓ ในการยื่นขอรับการสนับสนุนจากทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับ
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ผู้ขอรับทุนจะต้องเสนอแผนงานหรือโครงการที่จะกลับมาด าเนินการหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษา  
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การวิจยัหรือการฝึกอบรม ซึ่งต้องสอดคล้องกับงานหรือการพัฒนาหน่วยงาน โดยก าหนดระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินงานซึ่งเป็นแผนกิจกรรมที่สามารถวัดและประเมินผลได้ พร้อมแนบหนังสือตอบรับจากสถานที่
ศึกษา วิจัย หรือหน่วยงานจัดฝึกอบรมที่ก าหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการที่ขอรับทุน ตารางการด าเนินแผนงานหรือ
โครงการของผู้ขอรับทุน และหลักฐานที่จะขอ รับทุน หรือกฎ ระเบียบ ที่จ าเป็นต้องจ่ายเงินด้วย 

ข้อ ๔๔ การพิจารณาและประกาศผลการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ                   
ส าหรับคณาจารย์ ให้คณะกรรมการพิจารณาและประกาศผลไม่เกินสองเดือนนับถัดจากวันที่ผู้ขอรับทุนยื่นแบบขอรับทุน         
โดยคณะกรรมการอาจก าหนดหลักเกณฑห์รือเงื่อนไขอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้เพ่ือให้ผู้รับทุนปฏิบัติตาม
ก็ได้ ผลการพิจารณาอนุมัติให้ทุนของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนพัฒนา
บุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับคณาจารยแ์ล้ว  
ให้น าเสนอสภาวิชาการเพ่ือทราบ  

ข้อ ๔๕ โครงการที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับทุนไม่เกินอัตราที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้โดย
ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน ให้เบิกจ่ายตามอัตราค่าใช้จ่ายประจ าเดือนของนักเรียนทุนรัฐบาลในประเทศท่ีไปศึกษาตามที่                 
ก.พ. ก าหนด ส าหรับค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายระหว่างสถานที่อยู่ ที่พักกับสนามบินในประเทศไทย หรือค่าโดยสาร
เครื่องบินไป – กลับ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี  

ข้อ ๔๕ โครงการที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับทุนไม่เกินอัตราที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนของผู้ขอรับทุน ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายระหว่างสถานที่อยู่ ที่พักกับสนามบิน                            

ในประเทศไทย หรือค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ                     

เป็นรายกรณี 

ข้อ ๔๖  เมื่อผู้ขอรับทุนได้เดินทางกลับมาปฏิบัติราชการ ให้ผู้ขอรับทุนด าเนินการดังนี้ 
(๑) จัดท ารายงานและบทความ ดังนี้ 

 (ก) จัดท ารายงานสรุปผลการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมฉบับย่อเป็นภาษาไทยความยาวไม่เกิน                   
สามหน้ากระดาษ โดยเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

 (ข) จัดท ารายงานผลการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมฉบับเต็มเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ                       
จ านวนหนึ่งเล่ม พร้อมส าเนารายงานผลในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือจัดส่งให้ส านักบรรณ
สารสนเทศท าการเผยแพร่ โดยการจัดท ารายงานจะต้องมีเนื้อหาสมบูรณ์ มิใช่การขยายความจากหัวข้อเพียงเล็กน้อย                   
เพ่ือผู้สนใจศึกษาค้นคว้าจะได้น าไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีเสนอรายงานเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท ารายงานสรุป
ส าหรับผู้บริหารเป็นภาษาไทยด้วย 
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 (ค) จัดท าบทความทางวิชาการ หรือบทความวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรม 

ที่ขอรับทุนซึ่งมีเนื้อหาสมบูรณ์ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
 การด าเนินการตาม (ก) (ข) และ (ค) ให้ผู้ขอรับทุนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา                     

ส านัก หรือสถาบัน หรือในกรณีท่ีผู้เสนอขอรับทุนสังกัดกองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง                   
ให้เสนอต่อผู้อ านวยการกองหรือผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่ผู้ขอรับทุนสังกัดอยู่ ภายในเจ็ดสิบห้าวันหลังเสร็จสิ้นโครงการ          
เมื่อคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ส านัก สถาบัน ผู้อ านวยการกองหรือผู้บังคับบัญชาหน่วยงานแล้วแต่กรณีได้รับ     
รายงานและบทความแล้ว จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานและบทความ                         
และส่งให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป 

(๒) ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานหรือโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการที่ผู้ขอรับทุนระบุไว้ในโครงการ                          
ศึกษาการวิจัย หรือการฝึกอบรมที่ขอรับทุน โดยให้มุ่งเน้นถึงการเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา การวิจัย หรือ                          
การฝึกอบรมผ่านสื่อในวงกว้าง เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสัมมนาวิชาการ การจัดท าเอกสารการสอน การฝึก                      
ปฏิบัติหรือฝึกอบรม การถ่ายทอดสดผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต (Webcasting) หรือการน าเสนอเนื้อหาในเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนงานหรือโครงการที่ผู้ขอรับทุนระบุไว้ในโครงการศึกษา การวิจัย 
หรือการฝึกอบรมที่ขอรับทุนต่อสถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ทั้งนี้ การปฏิบัติกิจกรรมตามแผนหรือโครงการ
ไม่ว่าในกรณีใด ให้มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่เสร็จสิ้นโครงการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมที่ขอรับทุน 

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

ในวารสารที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยรับรองระดับหนึ่ง หรือระดับสอง หรือในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ                        
ที่มีกระบวนการประเมินคณุภาพบทความก่อนตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ภายในสองปีนับตั้งแต่วันกลับ                 
จากต่างประเทศ  

 (ข) น าเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมในการ
ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ภายในสองปนีับแต่วัน
กลับจากต่างประเทศ 

ข้อ ๔๗ ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนไม่ด าเนินการตามข้อ ๔๖ (๑) ภายในเจ็ดสิบห้าวันหลังเสร็จสิ้นโครงการ                          
ให้มหาวิทยาลัยเรียกเงินคืนเป็นจ านวนร้อยละห้าสิบของเงินที่ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลใน 
ต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และหากผู้ขอรับทุนไม่ด าเนินการตามข้อ ๔๖ (๑) ให้แล้วเสร็จ                        
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันหลังเสร็จสิ้นโครงการ ให้ตัดสิทธิการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล 
ในต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาห้าปีงบประมาณ นับถัดจากวันครบก าหนด 
เจ็ดสิบห้าวันหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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ข้อ ๔๘ ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนไม่ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานหรือโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา                 
ตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการ ศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมที่ขอรับทุน หรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เสร็จสิ้น                    
โครงการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมที่ขอรับทุนตามข้อ ๔๖ (๒) ให้ตัดสิทธิการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือ                   
การศึกษาทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาห้าปีงบประมาณ นับถัดจาก                        
วันครบก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ ศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมที่ขอรับทุน หรือครบ                        
ก าหนดหนึ่งปีนับแตว่ันที่เสร็จสิ้นโครงการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมที่ขอรับทุน 

ข้อ ๔๙ ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนไม่ตีพิมพ์บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา                                 
การวิจัยหรือการฝึกอบรมที่ขอรับทุนภายในสองปีนับแต่วันกลับจากต่างประเทศ หรือภายในก าหนดระยะเวลา                               
ที่ได้ขยายออกไป ตามข้อ ๔๖ (๓) (ก) หรือไม่เสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย                   
หรือการฝึกอบรมที่ขอรับทุนในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทาง                        
วิชาการ (Proceedings) ภายในสองปีนับแต่วันกลับจากต่างประเทศ ตามข้อ ๔๖ (๓) (ข) ให้ตัดสิทธิการขอ                                
รับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลในต่างประเทศ ส าหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา                               
ห้าปีงบประมาณนับถัดจากวันครบก าหนดสองปีนับแต่วันกลับจากต่างประเทศ หรือนับถัดจากวันที่ครบก าหนด    
ระยะเวลาที่ได้ขยายออกไปแล้วแต่กรณี 

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

 
        ประกาศ ณ วันที่           ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
      (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) 
           นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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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) ค่าที่พักและค่าอาหาร 
(๑) กรณีมีการพักค้างคืนและรับประทานอาหารเต็มวัน (ตามที่จ่ายจริง) 
(๒) กรณีมีการพักค้างคืนและรับประทานอาหารครึ่งวัน (ตามที่จ่ายจริง) 
(๓) กรณีไม่มีการพักค้างคืนแต่มีการปฏิบัติกิจกรรมเต็มวัน (ตามที่จ่ายจริง) 
(๔) กรณีไม่มีการพักค้างคืนแต่มีการปฏิบัติกิจกรรมครึ่งวัน (ตามที่จ่ายจริง) 

 
 
 

ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท/คน/วัน 
ไม่เกิน ๗๕๐ บาท/คน/วัน 
ไม่เกิน ๕๐๐ บาท/คน/วัน 
ไม่เกิน ๒๕๐ บาท/คน/วัน 
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เรื่อง อัตรา (บาท) 
(ข) ค่าพาหนะโดยการเช่ารถบัส รถไมโครบัส รถไฟ หรือเครื่องบินโดยสาร                   

(ชั้นประหยัด)แต่ไม่รวมถึงการขออนุญาตใช้งานรถยนต์ของมหาวิทยาลัย 
(ค) ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ในกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด 
(ง) ค่าผ่านทางพิเศษ 
(จ) ค่าตอบแทนวิทยากรภายในที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย แต่ไม่รวมถึงวิทยากร

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

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

ไม่เกินอัตราค่าโดยสารรถไฟ 
ตามสิทธิของผู้ขอรับทุน 

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 
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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) ไม่ได้รวมค่าอาหารและค่าที่พัก 
(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
ฝึกอบรมหรือประชุมทางวชิาการในประเทศ และการไปดูงานในต่างประเทศโดยเหมาจ่าย
ทั้งหลักสูตร แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีท่ีผู้จัดได้เสนอโครงการดูงานในต่างประเทศ 
ภายหลังจากที่ได้เสร็จสิ้นการฝึกอบรมหรือประชุมทางวิชาการในประเทศแล้ว 

 
 
 
 

ตามที่จ่ายจริง 
ร้อยละ ๕๐ ของค่าใช้จ่ายที่ก าหนด 
ร้อยละ ๕๐ ของค่าใช้จ่ายที่ก าหนด 

(๕) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานทางวิชาการใน
ต่างประเทศ 

(ก) ค่าพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด 

 
 

ตามที่จ่ายจริง 
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เรื่อง อัตรา (บาท) 
ส่วนที่ ๑ การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ส าหรับบุคลากร 

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

ค่าพาหนะเดินทางในต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า และค่าธรรมเนียม
สนามบิน เป็นต้น 

ตามที่จ่ายจริง 
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 

 
 

 



แบบเสนอแผนปฏิบัติการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน (ในประเทศ)  
ประจ าปีงบประมาณ ................. 

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

วิสัยทัศน์/ทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน 

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

ล าดับ

ความส าคญั 

ประเภท

โครงการ 

โปรดระบ ุ

ช่ือโครงการ 

ช่ือผู้ขอรับทุน หรือ 

ช่ือผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับจากโครงการ 

จ านวน

คน 

จ านวน

เงิน 

ก าหนดการ

(วัน/เดือน/ปี) 

โปรดระบสุถานท่ี 
สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์/แผนการ

พัฒนาของหน่วยงาน

ในข้อใด 

มสธ. 

 

ต่างจังหวัด  

 

 

          

 

 

 

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

เมื่อวันที่ .................................. 

หมายเหตุ      ประเภทโครงการที่ 1  โครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย 

              ประเภทโครงการที่ 2  โครงการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการ 
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แบบเสนอแผนปฏิบัติการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน (ต่างประเทศ) 
ประจ าปีงบประมาณ ................. 

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

วิสัยทัศน์/ทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน 

1. ............................................................................................................................. ..................................................................................................................................  
2. ............................................................................................................................. ..................................................................................................................................  

ล าดับ

ความส าคญั 

ประเภท

โครงการ 

โปรดระบ ุ

ช่ือโครงการ/ 

ช่ือผู้ขอรับทุน หรือ 

ช่ือผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับจากโครงการ 

จ านวน

คน 

จ านวน

เงิน 

ก าหนดการ

(วัน/เดือน/ปี) 

โปรดระบ ุ

สถานท่ีในต่างประเทศ 

 

สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์/แผนการ

พัฒนาของหน่วยงาน

ในข้อใด 

          

 

 

 

            

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

เมื่อวันที่ ..................................  

หมายเหตุ      ประเภทโครงการที่ 1  โครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย 

              ประเภทโครงการที่ 2  โครงการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการ 

สพบ.01(2) 57 
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แบบขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน 

1. ชื่อโครงการ   …………………………………………………………………..……................................................................  
2. ประเภทโครงการ  ……………………………………………………………………………………………………………................. 
  โครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
  โครงการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการ 
    และสอดคล้องกับพันธกิจ  และประเด็นยุทธศาสตร์ของ มสธ. 20 ปี  (ปี พ.ศ. 2561 – 2580)  ในข้อใด  
    โปรดระบุ................................................................................................................................................. 
3. ชื่อและประวัติของผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ชื่อภาษาไทย ………….…………………………………….………….………….…………………….......................................... 
 ชื่อภาษาอังกฤษ …..…………………….………………………….………………………………………………………………………. 
  วุฒิการศึกษา ..…….……..………………..…………………….…………………………………………...…………………………….. 
  ต าแหน่ง ……………………………………..… สังกัด …………………………… 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 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 .................................. 
 
 

สพบ.02 
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ค าชี้แจง       1)  กรณีท่ีมีผู้ขอรับทุนหลายราย  ให้แนบชื่อและประวัติของผู้ร่วมโครงการทุกรายไว้ท้ายโครงการ 
                 2)  กรณีหน่วยงานที่ขอรับทุนเป็นผู้จัดโครงการประชุม/สัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรในลักษณะหมู่คณะ 

              ให้แนบรายชื่อและต าแหน่งของผู้ร่วมโครงการไว้ท้ายโครงการด้วย 
4. ความส าคัญของโครงการ 
.......................................................................... ....................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................ .............. 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ในเชิงรูปธรรม)  
    เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วผู้ขอรับทุนจะน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรม 2 ส่วน  
    ดังนี้ 

6.1 ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนี้มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างไร 
(1) ............................................................................................................................. .................................... 
(2) ......................................................................................... ........................................................................ 
6.2 ผู้ขอรับทุนจะน าประโยชน์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างไรในเชิงรูปธรรม 
ค าชี้แจง   โปรดระบุรายละเอียดผลงาน/กิจกรรม/โครงการที่ผู้ขอรับทุนจะกลับมาด าเนินการหลังจากได้รับทุนแล้ว                  
เฉพาะที่สามารถท าได้จริงภายในปีงบประมาณที่ขอรับทุน (ภายในเดือนกันยายน) 
(๑) จัดท า........................................................................................................... ...................................... 
(๒) จัดท า.............................................................................................. ................................................... 

7. ระยะเวลาด าเนินการ .................................................................................... ................................................ 
8. วิธีด าเนินการ ............................................................................................................................. ................... 
9. งบประมาณของโครงการจ าแนกตามหมวด ................................................................................................. 
10. เมื่อข้าพเจ้าและ/หรือผู้ร่วมโครงการได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแล้ว ข้าพเจ้า และ/หรือผู้ร่วมโครงการยินดี 
ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวกับการใช้จ่าย และเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ 
ประจ าสาขาวิชา/คณะกรรมการบริหารส านัก สถาบัน/ผู้บริหารหน่วยงาน  (กรณีหน่วยงานที่ไม่มีคณะกรรมการ 
ประจ าหน่วยงาน) ก าหนดโดยเคร่งครัด และข้าพเจ้า และ/หรือผู้ร่วมโครงการขอรับรองว่าจะส่งรายงานผลต่อ 
คณะกรรมการพัฒนาบุคลกรเพ่ือการศึกษาทางไกลภายในระยะที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ ก าหนด  
ระจ าปีงบประมาณ ....................... และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
11. ในกรณีที่การด าเนินงานตามโครงการที่ขอรับทุนจากมหาวิทยาลัย เป็นกรณีที่ท าใหเ้กิดงานอันมีลิขสิทธิ์ 
ตามกฎหมายหรือก่อให้เกิดรายได้ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมให้กรรมสิทธิ์หรือรายได้ท่ีเกิดข้ึนตกเป็น 
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
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      (ลงชื่อ)   …………………………….…….. 
                                                            (…………………………………….) 
                         ผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                  วันที่ ……. เดือน ……………..... พ.ศ. ............. 
 

12. ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
และข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะติดตามรายงานผลจากผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ และสรุปผลการด าเนิน 
โครงการ  เสนอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการพัฒนา 
คลากรฯ ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ  2566  ทั้งนี้ โครงการนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
สาขาวิชา/คณะกรรมการบริหารส านัก/สถาบัน หรือ ผู้บริหารหน่วยงานแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ........../..........  
เมื่อวันที่ ………………………………….. 
 
 
 
                                                               (ลงชื่อ) ………………………..…………….. 
                                                                        (……………………………………..) 
                                                                 ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา  หรือ 
                                                                    ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน  หรือ      
                                                     อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงาน 
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   เอกสารประกอบการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน 
ข้อ 6.2 แบบขอรับทุน (สพบ.02) 

กิจกรรม/โครงการ 
ที่จะกลับมาด าเนินการ 

(ตามที่ผู้ขอรับทุนระบุไว้ใน
แบบขอรับทุน 

สพบ.02 ข้อ 6.2) 

ระยะเวลาด าเนินการภายในปีงบประมาณ  2566 (30 กันยายน 2567) 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1)....................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 

            

2)....................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ ............... (Annual Report) 

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

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

ส่วนที่ 1 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 

1.         
2.         
3.         

รวม          

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการที่ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ ............................ 

 2.1 ผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล 

โครงการ 
การน าความรู้ไปพัฒนางาน 

ในเชิงรูปธรรม  
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการขอรับทุน  

1.    
   
   

2.    
    
    
3.    
    
    

 

สพบ.06 
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2.2 การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

(ภายหลังจากการจัดโครงการขอรับทุน) 

โครงการ 
วิธีการ
เผยแพร่
ความรู้ * 

วัน/เดือน/ปี 
ท่ี

ด าเนินการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
(โปรดแนบรายชื่อและลายมือชื่อผู้เข้าร่วม

กิจกรรม) 
1.     
2.    
3.      

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

โครงการ 
งบประมาณ 

เสนอขอ ใช้จริง 
1.   
2.   
3.   

รวม   

ส่วนที่  3 การประเมินผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการขอรับทุนจากทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษา 
            ทางไกล ประเภทหน่วยงาน ประจ าปี.................... โดยคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา/ 
            คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน/ผู้บริหารหน่วยงาน (ส านัก/สถาบัน/กอง) /ส านักงานอธิการบดี 

โครงการ 

ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการท่ีได้รับทุนพัฒนาบุคลากร  
(5=มากที่สุด, 4=มาก, 3=ปานกลาง, 2=น้อย,1=น้อยท่ีสุด) 

สอดคล้อง
วิสัยทัศน์/

ทิศทาง การ
พัฒนา 

บรรลุวัตถุ 
ประสงค์/ 
 เป้าหมาย 

การน าความรู้ 
ไปใช้ 

ในการท างาน 

ประโยชน์ 
ท่ีได้รับ 

ความพึงพอใจ 
ต่อผลสัมฤทธิ์ 
ของโครงการ 

1.          
2.          
3.          

ส่วนที่ 4 สรุปภาพรวมอ่ืน ๆ ของการด าเนินงาน 
............................................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
ส่วนที่ 6  

ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา/คณะกรรมการบริหารส านัก/สถาบัน หรือ ผู้บริหาร
หน่วยงานแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ........../.......... เม่ือวันท่ี ………………………………….. 

 
 

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

                                                     (ผู้รับผิดชอบการจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน) 
 

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



 

 

                        65 

 
แบบรายงานการน าเสนอกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ 

การขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  ............  
หน่วยงาน ................................................ 

วันที่จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ .................................................... 
________________________________________________________________________________ 

1. ชื่อโครงการ ..................................................................................................................................................... 
    วันที่ด าเนินโครงการ ......................................................................................................... .............................. 
    ผู้ขอรับทุน / ผู้รับผิดชอบโครงการ .......................................................... ....................................................... 
2. วิธีการเผยแพร่ความรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 2.1 การบรรยาย (โปรดแนบแบบลงลายมือชื่อ)      2.4 บทความ (โปรดแนบหลักฐาน) 
 2.2 การประชุม / สัมมนา (โปรดแนบแบบลงลายมือชื่อ)  2.5 เว็บไซต์  (โปรดแนบหลักฐาน) 
 2.3 การฝึกอบรม (โปรดแนบแบบลงลายมือชื่อ)   2.6 อ่ืน ๆ ..................................... 

3. หากหน่วยงานตอบข้อ 2.1-2.3  โปรดสรุประดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และ 
    ประสบการณ์  (5= มากที่สุด, 4= มาก, 3= ปานกลาง, 2= น้อย, 1=น้อยที่สุด) 

การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
5 4 3 2 1 

1. วิธีการเผยแพร่ความรู้มีความเหมาะสม      

2. เนื้อหาที่ได้รับมีประโยชน์      

3. ความรู้ที่ได้รับสอดคล้องกับความคาดหวัง      

4. การน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์      

5. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม      

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ........................ คน 
4. สรุปสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 

(1) ......................................................................................................................................................... 
(2) ......................................................................................................................................................... 
(3) ......................................................................................................................................................... 

5. ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 
(1) ......................................................................................................................................................... 
(2) ......................................................................................................................................................... 
(3) ............................................................................................................................. ............................ 

สพบ.07 
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แบบรายงานการจัดท าโครงการ/กิจกรรมท่ีผู้ขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล 

ประเภทหน่วยงาน 

 ท่ีจะน ามาใช้ในการพัฒนางานหลังจากท่ีได้รับทุน  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

1.   หน่วยงาน  :   

2.   ช่ือโครงการ  :   

3.   ผู้ขอรับทุน  :   

4.   ระยะเวลาด าเนินการ :   

5.   วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

                   ประเด็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.       

2.       

3.       

4.       
 

6. การด าเนินการตามแผน/โครงการที่จะด าเนินการหลังได้รบัทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล  
    1. ............................................................................. 
         ด าเนินการแล้ว  ดังนี ้
            ....................................................................................................................................................... 
            ......................................................................................................................................................     
            (พร้อมแนบหลักฐาน)  
         ยังไม่ไดด้ าเนินการ (โปรดระบเุหตุผลและช่วงเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ) 
              .................................................................................................................................................... 
              ...................................................................................................................................................... 
    2. ....................................................................................... 
         ด าเนินการแล้ว  ดังนี ้
            ....................................................................................................................................................... 
            ......................................................................................................................................................     
            (พร้อมแนบหลักฐาน)  
         ยังไม่ไดด้ าเนินการ (โปรดระบเุหตุผลและช่วงเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ) 
              .................................................................................................................................................... 

  

สพบ.08 
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รายงานผล 

โครงการ........................................................ 

ระหว่างวันที่.................................................. 

 

 

โดย 

ชื่อ.................................................................. 

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

 

 

 

 

 

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล 

  ประจ าปีงบประมาณ  .............. 

  

ตัวอย่าง 
ปกรายงานผลโครงการฉบับสมบูรณ์ 

 



 

 

       68 

                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ………………………………………………………………………..........................................       
ที ่………….…………………………………… วันที.่............................................................................                             
เรื่อง    ขอส่งแผนปฏิบัติการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน  (ภายในประเทศ)         
             สพบ.01 (1) ประจ าปีงบประมาณ ............. 
 

เรียน      ผู้อ านวยการสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล 
 

                    ตามที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล  ในการประชุมครั้งท่ี .........  เมื่อวันท่ี  
................  มีมติจดัสรรทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน(ภายในประเทศ) ประจ าปีงบประมาณ  ..........  ใหแ้ก่
หน่วยงานต่าง ๆ นั้น 

                    สาขาวิชา/ส านัก/สถาบัน/กอง/สถาน...........................................ขอส่งแผนปฏิบตัิการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อ
การศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน  (ภายในประเทศ) ประจ าปีงบประมาณ  ........ 
จ านวน................โครงการ   รายละเอียดดังนี้ 
ล าดับที ่ ช่ือโครงการ ช่ือผู้ขอรับทุน  หรือ 

ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ 

จ านวนเงิน (บาท) 

1    
2    
3    
                                                                                          รวมเป็นเงิน  

 
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา  หรือคณะกรรมการบริหารส านัก หรือสถาบัน/ผู้บริหารหน่วยงาน (ส าหรบั
หน่วยงานท่ีไม่มีคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน)  แล้ว  ในการประชุมครั้งที่ ..... ./...........เมื่อวันที่ ................................พร้อมนีไ้ด้แนบ
ต้นฉบับแบบเสนอแผนปฏิบตัิการฯ  สพบ.01(1)  และส าเนาจ านวน  12 ฉบับ 
มาด้วยแล้ว  
                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษา 

ทางไกลพิจารณาต่อไป                                                                                                                                   
                                        
 
 

                                                 (......................................................................)                                            
                                                                            ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา.................  หรือ 
                                                                            ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/กอง/สถาน..........    
 

 

 

ตัวอย่างที่ 1 

ตย.บันทึกส่งแผนฯ ในประเทศ 
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                                     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ………………………………………………………………………..........................................       
ที ่………….…………………………………… วันที.่............................................................................                             
เรื่อง    ขอส่งแผนปฏิบัติการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน  (ในต่างประเทศ)         
          สพบ.01 (2) ประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

เรียน      ผู้อ านวยการสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล 
 

                    ตามที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล  ในการประชุมครั้งท่ี 2/2565  เมื่อวันท่ี 12  กรกฎาคม  2565  
มีมติจดัสรรทุนพัฒนาบุคลากรเพือ่การศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน(ในต่างประเทศ) ประจ าปีงบประมาณ  2566  ให้แก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ นั้น 

                    สาขาวิชา/ส านัก/สถาบัน/กอง/สถาน......................................ขอส่งแผนปฏิบัติการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษา
ทางไกลประเภทหน่วยงาน (ในตา่งประเทศ) ประจ าปีงบประมาณ  2566  จ านวน................โครงการ   รายละเอียดดังนี้ 
ล าดับที ่ ช่ือโครงการ ช่ือผู้ขอรับทุน  หรือ 

ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ 

จ านวนเงิน (บาท) 

1    
2    
3    

                                                                                          รวมเป็นเงิน  
 
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา  หรือคณะกรรมการบริหารส านัก หรือสถาบัน/ผู้บริหารหน่วยงาน (ส าหรบั
หน่วยงานท่ีไม่มีคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน)  แล้ว  ในการประชุมครั้งที่ ..... ./...........เมื่อวันที่ ..............................พร้อมนีไ้ด้แนบ
ต้นฉบบัแบบเสนอแผนปฏิบตัิการฯ  สพบ.01(2)  และส าเนาจ านวน  18 ฉบับ 
มาด้วยแล้ว  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลพิจารณาต่อไป         

                                                                                                                           
 
 

 
                                                                                        (......................................................................)                                            
                                                                                ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา..........  หรือ 
                                                                                ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/กอง/สถาน........ 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 2 

บันทึกส่งแผนฯ ในต่างประเทศ 
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                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ………………………………………………………………………..........................................       
ที ่………….…………………………………… วันที.่............................................................................                             
เรื่อง    ขอส่งโครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน  (ภายในประเทศ)         
            ประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

เรียน      ผู้อ านวยการสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล 
 

                    ตามที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล  ในการประชุมครั้งท่ี .........  เมื่อวันท่ี  
............................มีมติจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน(ภายในประเทศ) ประจ าปีงบประมาณ  .........  
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ นั้น 

                    สาขาวิชา/ส านัก/สถาบัน/กอง/สถาน...........................................ขอส่งรายละเอียดโครงการตาม 
แบบขอรับทุน (สพบ.02) ประจ าปงีบประมาณ  ...................จ านวน................โครงการ   รายละเอียดดังนี้ 
ล าดับที ่ ช่ือโครงการ ช่ือผู้ขอรับทุน  หรือ 

ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ 

จ านวนเงิน (บาท) 

1    
2    
3    
                                                                                          รวมเป็นเงิน  

 
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา  หรือคณะกรรมการบริหารส านัก หรือสถาบัน (หรือผู้บริหารหน่วยงาน ส าหรับ
กรณีทีห่น่วยงานไม่มีคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  ได้แก่หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี)  แล้ว  ในการประชุมครั้งท่ี ..... 
./...........เมื่อวันท่ี ................................ และส าเนาจ านวน  12 ฉบับ   
มาด้วยแล้ว  
 

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษา 

ทางไกลพิจารณาต่อไป         

                                                                                                                           
 

 
                                                                                        (......................................................................)                                            
                                                                            ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา.................  หรือ 
                                                                            ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/กอง/สถาน..........    
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 3    ตย.บันทึกส่ง สพบ.02  
              ทุนภายในประเทศ 
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                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ………………………………………………………………………..........................................       
ที ่………….…………………………………… วันที.่............................................................................                             
เรื่อง    ขอส่งโครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน  (ทุนในต่างประเทศ)         
            ประจ าปีงบประมาณ  ................... 
 

เรียน      ผู้อ านวยการสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล 
 

                    ตามที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล  ในการประชุมครั้งท่ี .........  เมื่อวันท่ี ................................. 
มีมติจดัสรรทุนพัฒนาบุคลากรเพือ่การศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน(ทุนในต่างประเทศ) ประจ าปีงบประมาณ  ..............  ให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ นั้น 

                    สาขาวิชา...........................................ขอส่งรายละเอียดโครงการตามแบบขอรับทุน (สพบ.02) ประจ าปีงบประมาณ  
...........จ านวน................โครงการ   รายละเอียดดังนี ้
ล าดับที ่ ช่ือโครงการ ช่ือผู้ขอรับทุน  หรือ 

ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ 

จ านวนเงิน (บาท) 

1    
2    
3    
                                                                                          รวมเป็นเงิน  

 
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาแล้ว  ในการประชุมครั้งท่ี ..... ./...........เมือ่วันท่ี ........................................ และ
ส าเนาจ านวน  18 ฉบับ  มาด้วยแล้ว  
 

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลพิจารณาต่อไป         

                                                                                                                     
 
 
 

       
                                                                                        (......................................................................)                                            
                                                                            ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา....................... 

                                                                             
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 4   ตย.บันทึกส่ง สพบ.02      

             ทุนในต่างประเทศ 
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                                  บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ.......................................................................................................................... 
ที.่..............................................................วันที.่..................................................................... 
เรื่อง   ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายโครงการขอรับทุนพฒันาบคุลากรเพื่อการศึกษาทางไกล  ประเภทหน่วยงาน 
        (ภายในประเทศ)  ประจ าปีงบประมาณ...........................  

เรียน     ผู้อ านวยการสถานพฒันาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล 

                        ตามที่สาขาวิชา/ส านัก/สถาบัน/กอง/สถาน.........................................ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล  ในการประชุมคร้ังที่....... /..................เมื่อวันที่ ......เดือน
....................พ.ศ..............ให้จัดท าโครงการ.....................................ในวันที่............เดือน................พ.ศ............ นั้น 
                        ในการนี้สาขาวิชา/ส านัก/สถาบนั/กอง/สถาน ...................................................จงึขออนมุตัยิมืเงนิ 
ทดรองจ่ายโครงการดังกลา่ว   จ านวนเงิน.....................................บาท  โดยมอบหมายให้......................................... 
ผู้ขอรับทุน  หรือผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ยืมเงินทดรองจ่าย จากกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - เงินรายได้  
รหัส พ 2.2.2   หมวดเงินอุดหนุน 
  

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนนิการต่อไปด้วย  จักขอบคุณยิ่ง    
                                                                   
 

                                                                              (........................................................) 
                                                                ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา................................................. 
                                                           ผู้อ านวยการส านัก/สถาบนั/กอง/สถาน................................................ 
เรียน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
                        เพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  จกัขอบคุณยิ่ง 
 
 
                                                                                    
                                                                             (........................................................) 
                                                                ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา................................................. 
                                                             ผู้อ านวยการส านัก/สถาบนั/กอง/สถาน................................................ 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 5  บันทึกขออนุมัติยืมเงิน       

          (ภายในประเทศ) 
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                                บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ.......................................................................................................................... 
ที.่..............................................................วันที.่..................................................................... 
เรื่อง   ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายโครงการขอรับทุนพฒันาบคุลากรเพื่อการศึกษาทางไกล  ประเภทหน่วยงาน 
        (ในต่างประเทศ)  ประจ าปีงบประมาณ...........................  

เรียน     ผู้อ านวยการสถานพฒันาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล 

                        ตามที่สาขาวิชา.........................................ได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษา
ทางไกล  ในการประชุมคร้ังที่....... /..................เมื่อวันที่ ......เดือน....................พ.ศ..............ให้จัดท าโครงการ
.................................................................................ในวันที่............เดือน................พ.ศ............ นั้น 
                        ในการนี้สาขาวิชา ...................................................จงึขออนมุตัยิมืเงนิทดรองจา่ยโครงการดังกลา่ว   จ านวน
เงิน.....................................บาท  โดยมอบหมายให้..........................................ผู้ขอรับทุน  หรือผู้รับผิดชอบโครงการเปน็ผู้ยืมเงนิ
ทดรองจ่าย จากกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - เงินรายได้   
รหัส พ 2.2.2   หมวดเงินอุดหนุน 
  

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนนิการต่อไปด้วย  จักขอบคุณยิ่ง    
                                                                   
 

                                                                                (........................................................) 
                                                                ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา................................................. 
                                                            
เรียน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
                        เพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  จกัขอบคุณยิ่ง 
 
                                                                                    
 
                                                                             (........................................................) 
                                                                ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา................................................. 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 6  บันทึกขออนุมัติยืมเงิน  

          (ในต่างประเทศ) 
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                                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................        

ที…่………………………………………………………..วันที่........................................................................          
เรื่อง   ขออนุมัติตัดโอนรหัสกิจกรรมค่าใช้บริการของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม (ทุนประเภทหน่วยงาน) 

เรียน     ผู้อ านวยการสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล 

  ตามทีส่าขาวิชา/ส านัก/สถาบัน/กอง/สถาน...............................................ได้รับอนุมตัิจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ในการประชุมครั้งที่..........เมื่อวันที่ ........เดือน.....................พ.ศ.............ใหจ้ัดประชุม/
สัมมนา/ฝึกอบรม เรื่อง ..............................................................ในวันท่ี......................................................รายละเอียดดังนี ้
 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนเงิน 
1 ค่าอาหารว่าง  
2 ค่าอาหารกลางวนั  

รวมเป็นเงิน  

                    ในการนี้  สาขาวิชา/ส านัก/สถาบัน/กอง/สถาน.......................................จึงขออนุมัต ิ
ให้ตัดโอนรหัสกิจกรรมจากกิจกรรมกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช-เงินรายได้  รหัส พ 2.2.2  กิจกรรมย่อย 540100  
หมวดเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้บริการของศูนย์สมัมนาและฝึกอบรม   เป็นเงินท้ังสิ้น .......................บาท  

(.................................................................................) โดยมอบหมายให้....................... ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
เป็นผู้ประสานงาน 
 

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการต่อไปด้วย  จะขอบคุณยิ่ง                                                                                                                                        

                                                                                               

 

      
                                                              (......................................................................)                                                                                 
                                                         ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา............................... 
                                                         ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/กอง/สถาน........................ 

 

ตัวอย่างที่ 7 

บันทึกขออนุมัติตัดโอนรหัสกิจกรรมค่าอหาร              

และเครื่องดื่มศูนยส์ัมมนาฯ 
 


