
 

 

 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ว่าด้วยการให้ทุนฝึกอบรม ดูงาน และประชุมทางวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย   

พ.ศ. 2555 
 

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

  เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้พัฒนาความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ                   
พัฒนามหาวิทยาลัย  ด้วยการให้ทุนแก่บุคลากรไปฝึกอบรม ดูงาน และประชุมทางวิชาการ ทั้งในประเทศ และ                  
ต่างประเทศ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521                     
ข้อ 4  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการให้ทุนฝึกอบรม ดูงาน  และประชุมทางวิชาการ                        
แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554  ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ส าหรับข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่  4/2555  เมื่อวันที่  20  มีนาคม  2555  จึงก าหนด                  
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วยการให้ทุนฝึกอบรม  ดูงาน และประชุมทางวิชาการแก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
 
  ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการให้ทุนฝึกอบรม ดูงาน                         
และประชุมทางวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2555” 
 
  ข้อ  2  ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วา่ด้วยการให้ทุนฝึกอบรม  ดูงาน  และ                           
ประชุมทางวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
 
  ข้อ  3  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
           “บุคลากร”  หมายความว่า  ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างประจ า  
ของมหาวิทยาลัย 
            “ผู้ขอรับทุน”  หมายความว่า  บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ขอรับทุนเพ่ือไปฝึกอบรม                               
ดูงาน และประชุมทางวิชาการ 
            “การฝึกอบรม”  หมายความว่า  การเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ  หรือประสบการณ์                           
ด้วยการเข้ารับการฝึกอบรม  หรือการฝึกปฏิบัติงานในสถาบันหรือหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยไม่มุ่งปริญญา 
            “การดูงาน”  หมายความว่า  การเพ่ิมพูนความรู้ หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ 
            “การประชุมทางวิชาการ”  หมายความว่า  การประชุม หรือการสัมมนาเฉพาะทางด้าน                  
วิชาการหรือท่ีเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
            “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการซึ่งตั้งข้ึนตามระเบียบนี้ 
 
  ข้อ  4  ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับแก่การฝึกอบรม ดูงาน และประชุมทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย                         
หรือแต่งตั้งให้บุคลากรผู้ใดผู้หนึ่งไปเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
 



 

 

 
ข้อ  5  ให้จ่ายทุนตามระเบียบนี้จากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 

  ข้อ  6  ผู้ขอรับทุนตามระเบียบนี้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
           6.1  ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาเต็มเวลา 
            6.2  ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย 
           6.3  ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ด้วยดี 
           6.4  ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาระดับส านัก/สถาบัน  สาขาวิชา  กอง                                 
หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า แล้วแต่กรณี 

6.5  เป็นผู้ที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้ว นับถึงวันยื่นขอรับทุน                      
6.6  ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หลังจากกลับมาชดใช้ทุนเป็นเวลาสองเท่า  

แต่ไม่น้อยกว่าหกเดือน   
 
  ข้อ  7  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย  

7.1  อธิการบดี หรือรองอธิการบดีคนหนึ่งที่ อธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน   
7.2  รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลงานด้านบุคคล   
7.3  รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลงานด้านวิเทศสัมพันธ์    
7.4  รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลงานด้านวิชาการ   
7.5  ผู้ที่สภาวิชาการเลือกสองคน   
7.6  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาซึ่งประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเลือกสองคน   
7.7  ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ซึ่งผู้อ านวยการส านัก/สถาบันเลือกหนึ่งคน  
7.8  ผู้อ านวยการกอง  เลขานุการส านัก  หัวหน้าศูนย์  หัวหน้าฝ่ายซึ่งผู้อ านวยการกอง 

เลขานุการส านัก  หัวหน้าศูนย์  หัวหน้าฝ่ายเลือกหนึ่งคน  เป็นกรรมการ  
7.9  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการ และเลขานุการ 

 

  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ทุนไปฝึกอบรม                             
ดูงาน และประชุมทางวิชาการตามระเบียบนี้  รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของตัวบุคคลที่ขอรับทุน  และค่าใช้จ่าย                   
แล้วเสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
  ข้อ  8  ให้คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 

  ในกรณีท่ีกรรมการซึ่งมาจากการเลือกพ้นจากต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ประธานกรรมการ 
ประจ าสาขาวิชา  ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน  ผู้อ านวยการกอง  เลขานุการส านัก  หัวหน้าศูนย์  หัวหน้าฝ่าย แล้วแต่กรณี                     
ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการนี้ด้วย และให้มีการเลือกใหม่โดยผู้ได้รับเลือกจะอยู่ในวาระ                          
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง แต่หากวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่เลือกใหม่ก็ได้ 
 
  ข้อ  9  ทุนตามระเบียบนี้ได้แก่  
             9.1  ค่าเดินทางไปและกลับ 
             9.2  ค่าที่พัก 
                          9.3  ค่าเบี้ยเลี้ยง 
                                9.4  ค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียม 
                                9.5  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 



 

 

 
ข้อ  10  อัตราค่าใช้จ่ายตามข้อ  9  ให้ก าหนดดังนี้ 

             10.1  กรณีไปฝึกอบรม ดูงาน และประชุมทางวิชาการในประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 
   10.2  กรณีไปฝึกอบรมและดูงาน  ณ  ต่างประเทศ ให้จ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 
ในอัตราชั้นประหยัด  ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ให้จ่ายในอัตราตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
   10.3  กรณีไปประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์  ณ ต่างประเทศ  ให้จ่าย                 
ค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ  ในอัตราชั้นประหยัด และค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียม ตามที่จ่ายจริง 
   10.4  กรณีไปฝึกอบรมหรือประชุมทางวิชาการในประเทศ และมีการไปดูงาน  ณ  ต่างประเทศ                       
ให้จ่ายในอัตราตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
   10.5  กรณีไปประชุมและเสนอบทความทางวิชาการ  ณ  ต่างประเทศ  ให้จ่ายค่าโดยสาร
เครื่องบินไป – กลับ  ในอัตราชั้นประหยัด ค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียม  ตามที่จ่ายจริง ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าท่ีพัก  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ให้จ่ายในอัตราตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน 
   10.6  กรณีไปประชุมและเสนอบทความวิจัย  ณ  ต่างประเทศ ให้จ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป – 
กลับ  ในอัตราชั้นประหยัด ค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียม  ตามที่จ่ายจริง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ                    
ให้จ่ายในอัตราตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
 
  ข้อ 11  เงื่อนไขและวิธีการให้ทุน 
            11.1  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ทุนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

11.2  ผู้ขอรับทุนตามระเบียบนี้แต่ละราย จะขอรับทุนเพ่ือไปฝึกอบรม หรือดูงาน หรือ        
ประชุมทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ส าหรับในประเทศไม่เกินรายละสองครั้ง  และต่างประเทศไม่เกินรายละหนึ่งครั้ง  
ต่อปีงบประมาณเงินรายได้ 

11.3  จ านวนผู้ได้รับทุนตามระเบียบนี้ส าหรับการฝึกอบรม หรือดูงาน หรือประชุมทางวิชาการ         
ครั้งเดียวกัน ต้องมีจ านวนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

11.4  ให้ผู้ขอรับทุนยื่นแสดงความจ านงขอรับทุนตามแบบและระยะเวลาที่คณะกรรมการ  
ก าหนด 
   11.5  การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการไปฝึกอบรม ดูงาน และประชุมทางวิชการ  ให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 
  ในกรณีที่ผู้รับทุนผิดสัญญา จะต้องชดใช้เงินคืนให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นจ านวนเงินสองเท่า ของ                     
จ านวนเงินทุนที่ได้รับ ทั้งนี้หากผู้รับทุนผิดสัญญาภายหลังจากท่ีได้กลับมารับราชการในมหาวิทยาลัยแล้วบางส่วน                              
ให้ชดใช้เงินคืนให้แก่มหาวิทยาลัยตามสัดส่วนของระยะเวลาที่เหลืออยู่ 
 
  ข้อ 12  ในกรณีมีความจ าเป็นคณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพ่ือพิจารณา                           
เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ 
 
  ข้อ 13  ให้อธิการบดีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติการให้ทุน 
 



 

 

     
ข้อ 14  ในกรณีท่ีมีผู้ขอรับทุนเพ่ือไปฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมทางวิชาการ ซึ่งไม่เป็นไปตาม                        

ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีๆไป   
  ข้อ 15  ในกรณีมีปัญหาที่ต้องตีความตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้                                      
วินิจฉัยชี้ขาด 
 
  ข้อ 16  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  21  มีนาคม  พ.ศ. 2555 
 
 
 
               (รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพล  หนุ่ยศรี) 
            รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทน 

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 


