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พัฒนาการของศูนย์วิทยพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

         
              โดย   นายชาตรี วงศ์มาสา 

                        นักวิชาการศึกษาเช่ียวชาญ 
          ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก 

 
 ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (ชื่อย่อภาษาไทย ศวน.มสธ.                 
ชื่อภาษาอังกฤษ Regional Distance Education Center) เป็นหน่วยงานบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีการจัดตั้งขึน้ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือให้บริการการศึกษาแก่
นักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ตลอดจนเป็นแหล่งในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางไปที่ส่วนกลาง ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนาของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค รวม       
10 แห่ง ได้แก่ ศวน.มสธ.นครศรีธรรมราช (2534) ศวน.มสธ.เพชรบุรี (2540) ศวน.มสธ.สุโขทัย 
(2540) ศวน.มสธ.นครสวรรค์ (2540) ศวน.มสธ.อุบลราชธานี (2540) ศวน.มสธ.อุดรธานี (2541) 
ศวน.มสธ.ล าปาง (2541) ศวน มสธ.จันทบุรี (2542) ศวน มสธ.ยะลา (2542) และ  ศวน.มสธ.
นครนายก (2543) (ตัวเลขในวงเล็บคือ ปี พ.ศ. ที่มีการจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.แห่งนั้นๆ) อย่างไร
ก็ตาม ในการกล่าวถึงพัฒนาการของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมีประวัติ
ความเป็นมาที่ยาวนานเกือบจะพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะขอกล่าวถึง 
โดยแบ่งเป็นระยะ ๆ รวม  5 ระยะ ดังนี้ 
 
              ระยะที่ 1 แนวคิดในการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาในภูมิภาค  
                  ในปี พ.ศ. 2525  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีแนวความคิดในการจัดตั้งศูนย์ 
บริการการศึกษาในภูมิภาค โดยให้เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดของส านักบริการการศึกษา เพ่ือรับ 
ผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษาระดับจังหวัดด้านการจัดบริการการสอน
เสริมแก่นักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการให้บริการสื่อการศึกษาแก่นักศึกษา     
การให้บริการแนะแนวการศึกษา การให้บริการการศึกษาเคลื่อนที่ ตลอดจนเป็นสถานที่พบปะ
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่จะเดินทางไปจากส่วนกลาง เป็นต้น (ส านักบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โครงการการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาในภูมิภาค,2525) ใน
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการขอกรอบอัตราก าลังข้าราชการให้กับหน่วยงาน
ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ดังกล่าวไปยังคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) และได้รับ
อนุมัติอัตราในเวลาต่อมา จ านวน 8 อัตรา (ปี พ.ศ. 2527 ) ประกอบ ด้วยต าแหน่งนักวิชาการ
การศึกษา จ านวน 4 อัตรา และต าแหน่งพนักงานธุรการ จ านวน  4  อัตรา 
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               พร้อมนี้ในปี พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราชได้มีการแต่งตั้งคณะท างาน
เตรียมการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาในภูมิภาค เรียกว่า “คณะท างานการจัดตั้งศูนย์วิทยบริการ” 
(ค าสั่ง มสธ. ที่ 733/2527 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2527) โดยให้คณะท างานดังกล่าวมีหน้าที่ใน
การเตรียมการจัดท าโครงการการจัดตั้งศูนย์วิทยบริการ (Area Resoures Center) เพ่ือขยายการ
บริการการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลในภูมิภาคให้นักศึกษาได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
วัตถุประสงค์ของโครงการให้มีการมุ่งเน้นการให้บริการด้านห้องสมุดและสื่อการศึกษาเป็นส าคัญ 
เพราะมหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินการในส่วนนี้ได้อย่างสมบูรณ์อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดของ
ศูนย์บริการการศึกษาประเภทอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งแล้วก่อนหน้านี้ที่ได้รับความร่วมมือ
เชิงนโยบายจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยในภูมิภาค วิทยาลัยในเขต กทม. 
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าจังหวัดในสังกัดกรมสามัญศึกษา ห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด     
เป็นต้น ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้น าโครงการการจัดตั้งศูนย์วิทยบริการบรรจุไว้เป็น
ส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) 
อีกด้วย 
  
 ระยะที่ 2 การจัดตั้งศูนย์วิทยบริการ (Area Resource Center) 
      ในปี  พ.ศ.  2532  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการจัดตั้งศูนย์วิทยบริการ 
(Area Resource Center) โดยก าหนดให้เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดของส านักบรรณสารสนเทศ 
(ราชกิจจานุเบกษา เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2532 เล่มที่ 
106 ตอนที่ 218 ) เพ่ือท าหน้าที่เป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในการให้บริการห้องสมุดและ
สื่อการศึกษา เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติด้านวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา เป็นแหล่งให้บริการทาง
วิชาการแก่ประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งกลางในการพบปะกันระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัย การแนะแนวการศึกษา
และอาชีพแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เป็นหน่วยประสานงานกลางในการจัดการสอนเสริมหรือ
บริการการศึกษาในรูปแบบอ่ืน ๆ ตามการนัดหมาย ตลอดจนเป็นแหล่งกลางในการด าเนินกิจกรรม
ชมรมนักศึกษาในท้องถิ่นและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งนี้ในช่วงเวลา
ดังกล่าวนี้สถานที่ท าการของศูนย์วิทยบริการยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง    
 ต่อมาในปี พ.ศ 2534 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เปิดท าการศูนย์วิทยบริการเป็น
แห่งแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของส านักบรรณสารสนเทศ          
มีต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเรียกว่า “หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ” ซึ่งเป็นการเรียกชื่อ
ต าแหน่งเช่นเดียวกับต าแหน่งหัวหน้าศูนย์/ฝ่าย ภายใต้ส านักของสังกัดส านักบรรณสารสนเทศใน
ขณะนั้น อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของส านักบรรณสารสนเทศ แต่เพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์วิทย
บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการให้บริการนักศึกษาและประชาชนทั่วไปอย่างครอบคลุม
ในทุก ๆ ด้าน จึงก าหนดให้ศูนย์วิทยบริการมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดีและมอบหมาย
ให้รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษาเป็นผู้ก ากับดูแล (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ระบบบริหารจัดการ โครงสร้าง อัตราก าลังของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 2550) 
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    ระยะที่ 3 เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ” (Academic and 
Development Services Center) 
         ในปี พ.ศ 2539 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการเปลี่ยนชื่อศูนย์วิทยบริการ 
เป็นชื่อ “ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ” เนื่องจากเห็นว่าบทบาทหน้าที่ของศูนย์วิทยบริการได้เปลี่ยนแปลง
ไปโดยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการที่ได้รับมอบหมายมีเพ่ิมมากขึ้น มากกว่าที่จะ
ให้บริการเพียงห้องสมุดและสื่อการศึกษาเท่านั้น กล่าวคือจะต้องมีการให้บ ริการการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายในลักษณะอ่ืน ๆ อีก เช่น การเป็นหน่วยบริการการศึกษาเคลื่อนที่ การ
ส่งเสริมและและพัฒนาเครือข่ายบริการการศึกษาในพ้ืนที่ การออกให้บริการนักศึกษานอกพ้ืนที่
จังหวัดที่ตั้ง  ซึ่งก าหนดให้ศูนย์วิทยพัฒนาบริการแต่ละแห่งมีพ้ืนที่บริการครอบคลุม 5 -10 จังหวัด 
หรือรัศมีการบริการการศึกษาไม่เกิน 200 กิโลเมตร อีกด้วย จึงมีการเปลี่ยนชื่อใหม่เพ่ือให้ครอบคลุม
ภารกิจมากยิ่งขึ้น 
         พร้อมนี้ด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมมากขึ้นดังกล่าว ท าให้การด าเนินการที่
เป็นอยู่และที่ผ่านมาค่อนข้างจะไม่มีความคล่องตัว แม้จะมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรอง
อธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษาแล้วก็ตาม จึงเสนอให้มีการจัดตั้ง “ส านักวิทยพัฒนา” เพ่ือแบ่งเบา
ภาระงานของรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษาในขณะนั้นและเป็นหน่วยงานกลางในการบริหาร
จัดการศูนย์วิทยพัฒนาบริการทั่วประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการเสนอเป็นโครงการ
การจัดตั้งส านักวิทยพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะที่ 8 
(พ.ศ.2540-2544) และต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ทบวงมหาวิทยาลัยได้มีการอนุมัติให้มีการจัดตั้งส านัก
วิทยพัฒนาให้เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวใน
ทางการบริหารและรองรับภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้นของศูนย์วิทยพัฒนาบริการ ในขณะเดียวกัน
มหาวิทยาลัยได้เตรียมการให้โอนอัตราก าลังจากส านักบริการการศึกษาที่เคยได้รับอนุมัติเมื่อปี พ.ศ. 
2527 ไปไว้ที่ส านักวิทยพัฒนา จ านวน 3 อัตรา ประกอบด้วย นักวิชาการการศึกษา จ านวน 2 อัตรา 
พนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา และอนุมัติอัตราลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพ่ิมเติมอีก จ านวน 2 อัตรา  
  
    ระยะที่ 4 เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิทยพัฒนา” (Regional Distance Education 
Center) 
          ในปี พ.ศ 2543 ส านักวิทยพัฒนา ได้มีการจัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย       
ในการประชุมครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2543 และให้มีสายการบังคับบัญชาของส านักวิทย
พัฒนาให้ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา พร้อมกับให้มีการเปลี่ยนชื่อ ศูนย์วิทยพัฒนา
บริการเป็น “ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ตามด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้ง)” 
ทั้งนี้เพ่ือให้มีชื่อเรียกที่สื่อความหมายตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง กล่าวคือเป็นแหล่งพัฒนาความรู้
ของนักศึกษาและประชาชนเป็นส าคัญ (มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2543 วันที่ 9 สิงหาคม 2543) 
และให้ เปลี่ยนมีชื่อเรียกต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของศูนย์วิทยพัฒนา จากชื่อต าแหน่งเดิม        
“หัวหน้าศูนย์” เป็น “ผู้อ านวยการศูนย์” เพราะเห็นว่าต าแหน่งผู้บริหารของศูนย์วิทยพัฒนา เป็น
ต าแหน่งบริหารในภูมิภาคที่มีสถานภาพเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย โดยมีบทบาทหน้าที่ในการ
ติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกเป็นจ านวนมากทั้งในภาคราชการและเอกชน เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีและเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้มอบหมายภาระงานให้
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รับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงิน การบริหารงานบัญชี 
การบริการงานพัสดุและมีอ านาจในการตัดสินใจแทนอธิการบดีได้ในหลายๆ เรื่อง จึงสมควรก าหนด
ชื่อเรียกต าแหน่งใหม่เป็น “ผู้อ านวยการศูนย์” (มติ ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2549) (ค าสั่งที่ มสธ. ที่ 480 /2557 ลงวันที่  11 
กุมภาพันธ์ 2557 และค าสั่ง มสธ. ที่ 759/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560) 
 
    ระยะที่ 5 ยุบส านักวิทยพัฒนา 
         ในปี พ.ศ 2549 ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่        
9 เมษายน 2549 มีมติเห็นชอบให้ยุบส านักวิทยพัฒนา และให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง เป็น
หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  ทั้งนี้เพราะตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา (ระหว่างปี พ.ศ.2540 - พ.ศ.2549) มหาวิทยาลัยเห็นว่าส านักวิทยพัฒนาไม่ได้มีบทบาทหน้าที่
ในการบริหารจัดการส่งเสริม/สนับสนุนศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เสนอ
ให้มีการจัดตั้ง ประกอบกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่งทีก่ารกระจายอยู่ในภูมิภาคท่ัวประเทศมี
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเป็นจ านวนมาก ที่จะต้องมีการประสานงานร่วมภารกิจ
กับหน่วยงานต่าง ๆ จากส่วนกลางจ านวนมากเช่นกัน  ได้แก่ กองกลาง กองคลัง กองแผนงาน      
กองพัสดุ ส านักบริการการศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ส านักบรรณ
สารสนเทศ ส านักวิชาการ ส านักเทคโนโลยีการศึกษา ตลอดจนสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น 
ซึ่งเกิดความไม่คล่องตัว ไม่สะดวกในการติดต่อ ขาดอิสระในการตัดสินใจเพราะต้องผ่านสายการ
บังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อส านักวิทยพัฒนา จึงมีมติให้ยุบส านักวิทยพัฒนา และมอบหมายให้         
กองแผนงานมีการศึกษาวิเคราะห์การปรับปรุงบทบาท โครงสร้างการบริหารงานที่ไม่ เอ้ือต่อ         
การด าเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป (มติที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 5/2549 ลงวันที่ 9 เมษายน 2549)  
        อย่างไรก็ตามผู้บริหารขณะนั้นมีความเห็นว่า แม้ว่านโยบายของมหาวิทยาลัยให้   
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ขึ้นตรงต่ออธิการบดีและให้ยุบส านักวิทยพัฒนาแล้วก็ตาม แต่การประสานงาน
ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ในภาพรวม ควรจะต้องมีหน่วยงานกลางในการท าหน้าที่สนับสนุน 
ประสานนโยบาย ประสานแผน การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
เพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ให้เข้มแข็งและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตามที่มหาวิทยาลัยคาดหวังไว้ ซึ่งต่อมาได้มีการจัดตั้ง “งานประสาน
ศูนย์วิทยพัฒนา” โดยก าหนด ให้มีโครงสร้างองค์กรเป็นระดับ “งาน” สังกัดส านักงานอธิการบดีและ
ขึ้นตรงกับอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุน  ประสาน
นโยบาย ประสานแผน ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รวมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุง  พัฒนาการด าเนินงานของ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ต่ออธิการบดี   พร้อมนี้ได้ก าหนดให้มีรูปแบบในการติดต่อประสานงานระหว่าง 
“งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา” กับ “ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.” และหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็นดังนี้ (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การ
วิเคราะห์ระบบบริหารจัดการ โครงสร้าง และอัตราก าลังของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.,2550) 
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แสดงรูปแบบการติดต่อประสานงาน  

ระหว่าง “งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา” กับ “ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.”  
และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 
                          
 
 
 
 
                        
 
 
 
                                                                                                  
 
 
 
 
สัญญลักษณ์ 

หมายถึง การมอบนโยบาย ค าสั่งให้งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ด าเนินการที่เกีย่วข้อง 
           กับศูนย์วิทยพัฒนา 

 หมายถึง การประสานนโยบาย ประสานแผน ฯลฯ กับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ตามทีร่ับค าสั่ง 
                       จากอธิการบดี 
               หมายถึง การรายงานภารกิจของศูนย์วิทยพัฒนาท่ีเกิดขึน้ตามปกตติ่ออธิการบด ี
 
               หมายถึง การประสานร่วมภารกิจของศูนย์วิทยพัฒนาที่เกิดขึ้นตามปกติกับหน่วยงาน 
                          อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลยั 
 
ที่มา:  กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  การวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการ  
        โครงสร้างและอัตราก าลัง ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.,  2550 
 
 
 
 
 
 

งานประสาน ศวน. 

ศูนย์วิทยพัฒนา 
(10 แห่ง 

สอธ. 

สบ. 
สทว. สบฑ. สบศ. สว. สทศ. สค. สศต. สวพ. 

สาขาวชิา 

สพ. 

อธิการบดี 

1 

2 

1 

2 
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สรุป 
   ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ศวน.มสธ.) เป็นหน่วยงานบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จัดตั้งขึ้นในภูมิภาค เพ่ือขยายบริการการศึกษาและ
ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนทางไกลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเป็นแหล่งให้บริการการศึกษา
แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ประกอบด้วย การให้บริการห้องสมุด
และสื่อการศึกษา การให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการนัดหมายระหว่างอาจารย์และนักศึกษา การให้บริการ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ การให้บริการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการ
แก่สังคม ตลอดจนการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ศูนย์วิทยพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีพัฒนาการความเป็นมาที่ยาวนาน โดยมีแนวคิดในการก่อตั้ง
เกือบจะพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อย่างไรก็ตาม พัฒนาการความเป็นมา
ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สามารถแบ่งออกได้เป็นระยะ ๆ รวม 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 แนวคิดในการ
จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาในภูมิภาค (พ.ศ. 2525) ระยะที่ 2 การจัดตั้งศูนย์วิทยบริการ (พ.ศ. 2532) 
ระยะที่ 3 เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ” (พ.ศ.2539) ระยะที่ 4 เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิทย
พัฒนา” (พ.ศ. 2543) ระยะที่ 5 ยุบส านักวิทยพัฒนา (พ.ศ. 2549) และมีการจัดตั้ง “งานประสาน
ศูนย์วิทยพัฒนา” (พ.ศ. 2549) ท าหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
ทั้ง 10 แห่ง 
 
บรรณาณุกรม 
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550  การวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการ  
                โครงสร้าง และอัตราก าลังของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  เอกสารอัดส าเนา 
ชาตรี  วงศ์มาสา, 2544. พัฒนาการการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสาร 
               อัดส าเนา. 
ส านักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โครงการการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาใน 
               ภูมิภาค, 2525 
เสน่ห์ จุ้ยโต และชาตรี วงศ์มาสา การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริการเชิงกลยุทธ์ ศูนย์วิทยพัฒนา  
                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”, 2549 
ค าสั่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ 733/2527 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2527 
มติสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2543 
มติที่ประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2549 
ค าสั่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 480/2557 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 
ค าสั่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 759/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
 
  

 


