
 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 เรื่อง การให้ทุนพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

…………………………………… 
 

เพ่ือให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และประสบการณ์  อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยการให้ทุนการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมในต่างประเทศ  
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาคณาจารย์
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘   อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที ่๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
(๑) เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาหรืออาจารย์

ประจ าส านักซึ่งท าหน้าที่สอน วิจัย และบริการทางวิชาการ  
(๒) ไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อหรือถูกสอบสวนทางวินัย  
(๓) ต้องมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามที่คณะกรรมการพัฒนาคณาจารย์ของ

มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
(๓.๑) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกภายในประเทศต้องแสดง ผล

สอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันสอบ ดังต่อไปนี้คือ TOEFL Paper Based ที่มีระดับ
คะแนนไม่ต่ ากว่า ๔๕๐ หรือ TOEFL Computer Based ที่มีระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ๑๕๐ หรือ TOEFL Internet 
Based มีระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ๖๐ หรือ IELTS ที่มีระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ๕.๐ หรือ CU-TEP ที่มีระดับคะแนน
ไม่ต่ ากว่า ๖๐ หรือ TU-GET ที่มีระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ หรือ STOU–EPT ที่มีระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๐๐  

(๓.๒) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  ณ สถาบันการศึกษา 
ในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ และพ านักอยู่ในประเทศนั้นตลอดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี อนุโลม 
ไม่ต้องแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ 

(๓ .๓ ) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกภายในประเทศจาก
สถาบันการศึกษาที่ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษและมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  อย่างน้อย ๒ ปี อนุโลม 
ไม่ต้องแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ  

 (๔) ไม่อยู่ระหว่างต้องห้ามการขอรับทุนทุกประเภทของมหาวิทยาลัย  
 (๕) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วยการให้ทุน

พัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาแล้วอย่างน้อย ๓ ปีงบประมาณนับถึงวันที่ยื่นขอรับทุน 
 (๖) ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานต้นสังกัด  

 

                                                                                                                          /(๗) ผ่านการทดลอง…  



๒ 

 

 

(๗) ผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้วในวันที่ยื่นขอรับทุน  
(๘) มีอายุราชการคงเหลือไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหลังจากวันสุดท้ายที่ปฏิบัติงาน  ณ สถานที่ศึกษา 

วิจัย หรือหน่วยงานจัดฝึกอบรม  
(๙) ไม่มีภาระงานค้างการผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ข้อ ๒ ประเภทการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมที่จะได้รับการสนับสนุนจากทุนพัฒนาคณาจารย์
ของมหาวิทยาลัย มีดังนี ้

(๑)  การศึกษาเพ่ิมเติม ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา 
แต่ไม่เกิน ๑ ปี 

(๒)  การท าวิจัยร่วมในโครงการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี 
(๓)  การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสู งหลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

หรือปริญญาเอกในต่างประเทศ ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี 
(๔)  การท าวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research) ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี 
(๕)  การฝึกอบรมด้านการศึกษาทางไกล (Distance Education) ในต่างประเทศที่สอดคล้องกับ

ทิศทางของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี 
(๖)  การฝึกอบรมวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของผู้ขอรับทุน 

เป็นระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน แต่ไม่เกิน ๑ ปี  ทั้งนี้ ไม่นับรวมวันเดินทางเป็นระยะเวลาการฝึกอบรม 

ข้อ ๓ เงื่อนไขการขอรับทุนพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย  
(๑)  ผู้ขอรับทุนที่ได้รับพิจารณา จะได้รับทุนไม่เกินทุนละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒)  ผู้ขอรับทุนที่ได้รับพิจารณา สามารถเบิกค่าใช้จ่ายประจ าเดือนของนักเรียนทุนรัฐบาล 

ในประเทศที่ไปศึกษาตามท่ี ก.พ. ก าหนด และค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับสนามบิน
ในประเทศไทย ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ให้เบิกตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้น าเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาเป็นรายกรณ ี

(๓)  การศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมที่ขอรับทุน ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษร  

(๔)  การศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมที่ขอรับทุน ต้องสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  

(๕)  การฝึกอบรมที่ขอรับทุน ต้องเป็นหลักสูตรที่มีหน่วยงานจัดอยู่แล้วโดยตรง  มีระยะเวลา 
ที่ชัดเจน และไม่เป็นการจัดเฉพาะบุคคล  ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนต้องแนบรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมที่ขอรับทุน  

(๖)  ผู้ขอรับทุนจะต้องเสนอแผนงานหรือโครงการที่จะกลับมาด าเนินการหลังเสร็จสิ้นการศึกษา 
การวิจัย หรือการฝึกอบรม ซึ่งต้องสอดคล้องกับงานหรือการพัฒนาหน่วยงาน โดยก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินงานซึ่งเป็นแผนกิจกรรมที่สามารถวัดและประเมินผลได้ 

 
 

                                                                                                        /(๗) ผู้ขอรับทุน... 



๓ 

 

 

(๗)  ผู้ขอรับทุนจะต้องแนบหนังสือตอบรับจากสถานที่ศึกษา วิจัย หรือหน่วยงานจัดฝึกอบรม
ไว้ในแผนงานหรือโครงการที่ขอรับทุน 

ข้อ ๔ ข้อผูกพันในการขอรับทุนพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย  
(๑)  ผู้ขอรับทุนต้องจัดท า 

 (ก) รายงานสรุปผลการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมฉบับย่อเป็นภาษาไทย ความยาว 
ไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ จ านวน ๑๖ ชุด 

 (ข) รายงานผลการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมฉบับเต็ม โดยผู้ขอรับทุนสามารถเขียน
รายงานเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ พร้อม CD ส าเนารายงานผล  ในกรณีที่เสนอรายงานเป็น
ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท ารายงานสรุปส าหรับผู้บริหารเป็นภาษาไทยด้วย 

 (ค) บทความทางวิชาการ หรือบทความวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรม 
ที่ขอรับทุน 

ให้ผู้ขอรับทุนต้องจัดท ารายงานตาม (ก) (ข) และบทความตาม (ค)  เสนอต่อคณะกรรมการประจ า
สาขาวิชาหรือส านักที่ผู้ขอรับทุนสังกัดอยู่ ภายใน ๗๕ วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือให้คณะกรรมการประจ า
สาขาวิชาหรือส านักให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

(๒)  ผู้ขอรับทุนจะต้องเผยแพร่ผลการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 
หรือช่องทางอ่ืน  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่รวมถึงระยะเวลาการเผยแพร่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดดังนี ้ 

 (๒.๑) รายงานผลการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรม ผู้ขอรับทุนต้องจัดท าดังนี้ 
 (ก) รายงานสรุปผลการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรม จ านวน ๑๖ ชุด เพ่ือน าเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
 (ข) รายงานผลการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ จ านวน ๑ เล่ม 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งให้ส านักบรรณสารสนเทศเผยแพร่ โดยการจัดท า
รายงานผลการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมจะต้องมีเนื้อหาสมบูรณ์ มิใช่การขยายความจากหัวข้อ 
เพียงเล็กน้อย เพ่ือผู้สนใจศึกษาค้นคว้าจะได้น าไปใช้ประโยชน์ 

 (ค) รายงานผลการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ในรูป CD  
จ านวน ๒ ชุด  เ พ่ือส่ ง ไปที่ ส านั กคอมพิว เตอร์ ส าหรับ เผยแพร่ โดยการขึ้น website   และส่งไปที่ 
ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 (ง) ผู้ขอรับทุนต้องเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับผ่านสื่อในวงกว้าง เช่น การถ่ายทอดผ่าน 
webcast  หรือการน าเสนอเนื้อหาใน website เป็นต้น 

 (๒.๒) ผู้ขอรับทุนทุกประเภท ต้องจัดท าผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เขียนบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย หรือ 

การฝึกอบรมที่ขอรับทุน อย่างน้อย ๑ บทความ ลงตีพิมพ์ในวารสารที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยรับรอง 
ระดับ ๑ หรือระดับ ๒ หรือในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความก่อนตีพิมพ์ 
 

 
                                                                                                                            /ในวารสารวิชาการ… 



๔ 

 

 

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ภายใน ๒ ปีนับตั้งแต่วันกลับจากต่างประเทศ  หากผู้ขอรับทุนไม่สามารถ 
ตีพิมพ์บทความวิชาการหรือบทความวิจัยภายใน ๒ ปี  ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาได้ 

 (ข) เสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย หรือ 
การฝึกอบรมที่ขอรับทุนอย่างน้อย ๑ บทความ ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติที่มี Proceedings 
ภายใน ๒ ปีนับแต่วันกลับจากต่างประเทศ 
         (๒.๓) ผู้ขอรับทุนต้องปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานหรือโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
ที่ผู้ขอรับทุนระบุไว้ในโครงการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมที่ขอรับทุน และรายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนงานหรือโครงการที่ผู้ขอรับทุนระบุไว้ในโครงการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมที่ขอรับทุนต่อส านักวิชาการ 
เพ่ือให้ส านักวิชาการน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนไม่ด าเนินการจัดท ารายงานและบทความตามข้อ ๔ (๑) เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาหรือส านักที่ผู้ขอรับทุนสังกัดอยู่ ภายใน ๗๕ วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ ให้มหาวิทยาลัย
เรียกเงินคืนเป็นจ านวนร้อยละ ๕๐ ของเงินที่ได้รับทุนพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และหากผู้ขอรับทุน 
ไม่ด าเนินการตามข้อ ๔ (๑) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ  ให้ตัดสิทธิการขอรับทุนพัฒนาคณาจารย์
ของมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา ๕ ปีงบประมาณ นับถัดจากวันครบก าหนด ๗๕ วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

ในกรณีท่ีผู้ขอรับทุนไม่ลงตีพิมพ์บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย 
หรือการฝึกอบรมที่ขอรับทุน ตามข้อ ๒ (๒.๒) (ก) ภายใน ๒ ปีนับแต่วันกลับจากต่างประเทศ หรือภายในก าหนด
ระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป หรือไม่เสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย หรือ
การฝึกอบรมที่ขอรับทุน ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติที่มี Proceedings ตามข้อ ๒ (๒.๒) (ข) 
ภายใน ๒ ปีนับแต่วันกลับจากต่างประเทศ  ให้ตัดสิทธิการขอรับทุนพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
เป็นระยะเวลา ๕ ปีงบประมาณ นับถัดจากวันครบก าหนด ๒ ปีนับแต่วันกลับจากต่างประเทศ หรือนับถัดจาก
วันที่ครบก าหนดระยะเวลาที่ได้ขยายออกไปแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๖ การขอรับทุนพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย  
(๑) ผู้ขอรับทุนสามารถรับแบบขอรับทุนได้ที่ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์  ส านักวิชาการ ชั้น ๒ 

อาคารวิชาการ ๓ โทร. ๗๕๑๗ – ๘ หรือ Download แบบขอรับทุนได้ที่ http://eservice.stou.ac.th สารสนเทศ 
หน่วยงาน -> ส านักวิชาการ -> ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ -> แบบฟอร์มขอรับทุนพัฒนาคณาจารย์  

(๒) ผู้ขอรับทุนต้องกรอกรายละเอียดในแบบขอรับทุนให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้ง 
ลงลายมือชื่อด้วยตนเองแล้วส่งเอกสารและหลักฐานการขอรับทุนที่ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ ส านักวิชาการ  
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ เดือน ก่อนระยะเวลาเริ่มต้นโครงการการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรมที่ขอรับทุน 

(๓) หลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับทุน  
(๓.๑) แบบขอรับทุนพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวม

แว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน  
(๓.๒) หนังสือรับรองจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานต้นสังกัด 

 
                                                                                                            /(๓.๓) หนังสือเสนอ...  



๕ 

 

 

(๓.๓) หนังสือเสนอโครงการหรือแผนงานที่จะให้ผู้ขอรับทุนกลับมาปฏิบัติภายหลังจาก
จบการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรม 

(๓.๔) หนังสือประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดการศึกษา การวิจัย หรือการฝึกอบรม  
(๓ .๕) ส าเนาปริญญาบัตรและส า เนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร 

(Transcript) ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  
                          (๓.๖) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  
                          (๓.๗) เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบส าคัญการสมรส 
หนังสือรับรองหรือตอบรับจากสถานที่ศึกษา วิจัย หรือหน่วยงานจัดฝึกอบรม ผลการทดสอบภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  

ข้อ ๗ การพิจารณาและประกาศผลการขอรับทุนพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยจะพิจารณาและประกาศผลการขอรับทุนพัฒนาคณาจารย์
ของมหาวิทยาลัยไม่เกิน ๒ เดือนนับถัดจากวันทีผู่้ขอรับทุนยื่นแบบขอรับทุน 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยตามความในวรรคแรก ให้ถือ
เป็นที่สุด  

ภายหลังจากประกาศผลผู้ขอรับทุนจะต้องท าสัญญากับมหาวิทยาลัยตามแบบสัญญา 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
ทั้งนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 
                                    ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
                                                                         ภาณุมาศ ขัดเงางาม 
                                                             (รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม)  
                                                  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                                   รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
 
 
หมายเหตุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้คือ เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และประสบการณ์  

 ด้านการศึกษาทางไกล  ด้านการวิจัย  และด้านวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ ณ  ต่างประเทศ  

 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงจ าเป็นต้องออกประกาศนี้ 

 
 

 


