
 

 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ว่าด้วย การด าเนินงานของสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
____________________ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การด าเนินงาน
ของสถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้มีสาระส าคัญครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือประโยชน์
ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงาน อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา ๑๕ (๒) (๘) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. ๒๕๒๑  
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงมีมติ
ให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การด าเนินงาน
ของสถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2563” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การด าเนินงานของสถาน
พัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง จัดตั้งสถานพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการสถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล 
“รองผู้อ านวยการ” หมายความว่า รองผู้อ านวยการสถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล 
 

ข้อ ๕ ให้สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากอง สังกัด
ส านักงานอธิการบดี 

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีท าหน้าที่ก ากับดูแลสถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล 
ให้มีผู้อ านวยการคนหนึ่งซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสถาน

พัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล และอาจจะมีรองผู้อ านวยการคนหนึ่งซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งก็ได้ 



๒ 
 

 

ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี แตอ่าจได้รับแต่งตั้งใหม่
อีกได้  

การลา การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ให้น าข้อบังคับ 
ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัยมาใช้
บังคับโดยอนุโลม  

ค่าจ้าง หรือเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือ
ระเบียบของทางราชการก าหนดโดยอนุโลม โดยให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๗ ให้สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล มีอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถของบุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และสายบริหาร รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรตามที่มหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๘  ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล” ประกอบด้วย  

(๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย    เป็นประธาน 
(๒) ผู้แทนประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา จ านวนหนึ่งคน   เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้แทนผู้อ านวยการส านักและสถาบัน จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้แทนผู้อ านวยการกอง ในสังกัดส านักงานอธิการบดี จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวนไม่เกินสี่คน     เป็นกรรมการ 
(๖) ผู้อ านวยการ                 เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๗) รองผู้อ านวยการ       เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(๘) หัวหน้างานในสถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล   

จ านวนไม่เกินสองคน       เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
การแต่งตั้งกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้อธิการบดีจัดประชุมเพื่อด าเนินการเลือกผู้แทนโดย 

การเลือกกันเองในกลุ่มประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา ผู้อ านวยการส านักและสถาบัน และผู้อ านวยการกอง
ในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตาม (๕) ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง 
โดยค าแนะน าของอธิการบดี 

ให้กรรมการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี นับแต่วันที่ได้
แต่งตั้ง โดยอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้  

ในกรณีที่กรรมการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้อธิการบดี
ด าเนินการเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลง โดยให้กรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการ
ซึ่งได้พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ มีวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงหกสิบวัน สภามหาวิทยาลัยอาจไม่แต่งตั้งกรรมการ
ใหม่ก็ได ้

 



๓ 
 

 

ข้อ ๙ กรรมการตามข้อ ๘ (๒) (๓) (๔) และ (๕) นอกจากจะพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้น
จากต าแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้  

(๑) ตาย  
(๒) ลาออก   
(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ออก เฉพาะในกรณีที่เป็นการกระท าทุจริตหรือท าให้มหาวิทยาลัย

เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างร้ายแรง  
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือลหุโทษ 

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ  

และสายบริหารของมหาวิทยาลัย  
(๒) ก ากับและติดตามการด าเนินงานของสถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล 
(๓)  พิจารณาเสนอแนะและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย 
(๔)  พิจารณาเสนอแนะการออกระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
(๕)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใด เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
(๖)  ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
 
ข้อ ๑๑ ในการประชุมคณะกรรมการ  ให้น าข้อบังคับการประชุมของสภามหาวิทยาลัย - 

สุโขทัยธรรมาธิราชมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ ให้แบ่งส่วนงานในสถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ดังนี้ 
(๑) งานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาบุคลากรการศึกษาทางไกล 
(๒) งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดฝึกอบรม 
(๓) งานบริหารทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาทางไกล 
(๔) งานสนับสนุนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร 
(๕) งานบริหารทั่วไป   
ส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้มีหัวหน้างานดูแลรับผิดชอบและเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของ

ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น 

ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ได้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความหรือการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็น 
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด และการวินิจฉัยชี้ขาดนั้นให้ถือเป็นที่สุด 

 



๔ 
 

 

บทเฉพาะกาล 
_____________________ 

 
ข้อ ๑๔ การใดท่ีได้ด าเนินการเสร็จไปแล้วตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 

การด าเนินงานของสถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้มี
ผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับฉบับนี้  
 

ประกาศ ณ วันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

         วิจิตร  ศรีสอ้าน 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 
นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 


