
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เรื่อง การก าหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ 

   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ 
เพ่ือให้การบริหารศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์มีความคล่องตัวและสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๖ วรรคสอง และข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การด าเนินงานของส านักบริการการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ข้อ ๔ ให้ก าหนดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์แต่ละแห่ง 
ดังต่อไปนี้  

(๑) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นนทบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  
เรียกโดยย่อว่า “ศวช. มสธ. นนทบุรี” รับผิดชอบให้บริการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ใน ๕ จังหวัด ดังนี้ 

(๑.๑) กรุงเทพมหานคร    (๑.๒) จังหวัดนนทบุรี  
(๑.๓) จังหวัดปทุมธานี   (๑.๔) จังหวัดสมุทรปราการ  
(๑.๕) จังหวัดนครปฐม 

(๒) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. พระนครศรีอยุธยา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
เรียกโดยย่อว่า “ศวช. มสธ. พระนครศรีอยุธยา” รับผิดชอบให้บริการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ใน ๕ จังหวัด ดังนี้ 

(๒.๑) จังหวัดพระนครศรีอยธุยา  (๒.๒) จังหวัดชัยนาท  
(๒.๓) จังหวัดลพบุรี    (๒.๔) จังหวัดสิงห์บุรี  
(๒.๕) จังหวัดอ่างทอง 
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(๓) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ราชบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 
เรียกโดยย่อว่า “ศวช. มสธ. ราชบุรี” รับผิดชอบให้บริการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ใน ๓ จังหวัด ดังนี้ 

(๓.๑) จังหวัดราชบุรี    (๓.๒) จังหวัดกาญจนบุรี  
(๓.๓) จังหวัดสุพรรณบุรี 

(๔) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. เพชรบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒  
เรียกโดยย่อว่า “ศวช. มสธ. เพชรบุรี” รับผิดชอบให้บริการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ใน ๔ จังหวัด ดังนี้     

(๔.๑) จังหวัดเพชรบุรี    (๔.๒) จังหวัดสมุทรสงคราม  
(๔.๓) จังหวัดสมุทรสาคร   (๔.๔) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

(๕) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครศรีธรรมราช กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
เรียกโดยย่อว่า “ศวช. มสธ. นครศรีธรรมราช” รับผิดชอบให้บริการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ใน ๔ จังหวัด ดังนี้     

(๕.๑) จังหวัดนครศรีธรรมราช   (๕.๒) จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
(๕.๓) จังหวัดชุมพร   (๕.๔) จังหวัดพัทลุง 

(๖) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ภูเก็ต กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เรียกโดยย่อว่า 
“ศวช. มสธ. ภูเก็ต” รับผิดชอบให้บริการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ใน ๕ จังหวัด ดังนี้ 

(๖.๑) จังหวัดภูเก็ต    (๖.๒) จังหวัดกระบี่  
(๖.๓) จังหวัดตรัง    (๖.๔) จังหวัดพังงา  
(๖.๕) จังหวัดระนอง 

(๗) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ยะลา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เรียกโดยย่อว่า 
“ศวช. มสธ. ยะลา” รับผิดชอบให้บริการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ใน ๕ จังหวัด ดังนี้ 

(๗.๑) จังหวัดยะลา    (๗.๒) จังหวัดปัตตานี  
(๗.๓) จังหวัดนราธิวาส   (๗.๔) จังหวัดสงขลา  
(๗.๕) จังหวัดสตูล     

(๘) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์  มสธ. จันทบุรี  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑  
เรียกโดยย่อว่า “ศวช. มสธ. จันทบุรี” รับผิดชอบให้บริการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ใน ๕ จังหวัด ดังนี้  

(๘.๑) จังหวัดจันทบุรี    (๘.๒) จังหวัดตราด  
(๘.๓) จังหวัดระยอง    (๘.๔) จังหวัดสระแก้ว  
(๘.๕) จังหวัดชลบุรี 

(๙) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒  
เรียกโดยย่อว่า “ศวช. มสธ. นครนายก” รับผิดชอบให้บริการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ ใน ๔ จังหวัด ดังนี้ 

(๙.๑) จังหวัดนครนายก   (๙.๒) จังหวัดปราจีนบุรี  
(๙.๓) จังหวัดฉะเชิงเทรา   (๙.๔) จังหวัดสระบุรี 

(๑๐) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ เรียกโดยย่อว่า “ศวช. มสธ. อุดรธานี” รับผิดชอบให้บริการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ ใน ๔ จังหวัด ดังนี้ 
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(๑๐.๑) จังหวัดอุดรธานี   (๑๐.๒) จังหวัดหนองคาย  
(๑๐.๓) จังหวัดหนองบัวล าภู   (๑๐.๔) จังหวัดเลย 

(๑๑) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. สกลนคร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒  เรียกโดยย่อว่า “ศวช. มสธ. สกลนคร” รับผิดชอบให้บริการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒ ใน ๔ จังหวัด ดังนี้ 

(๑๑.๑) จังหวัดสกลนคร   (๑๑.๒) จังหวัดนครพนม  
(๑๑.๓) จังหวัดมุกดาหาร   (๑๑.๔) จังหวัดบึงกาฬ 

(๑๒) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ขอนแก่น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง เรียกโดยย่อว่า “ศวช. มสธ. ขอนแก่น” รับผิดชอบให้บริการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ใน ๔ จังหวัด ดังนี้ 

(๑๒.๑) จังหวัดขอนแก่น   (๑๒.๒) จังหวัดกาฬสินธุ์  
(๑๒.๓) จังหวัดมหาสารคาม   (๑๒.๔) จังหวัดร้อยเอ็ด 

(๑๓) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครราชสีมา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑ เรียกโดยย่อว่า “ศวช. มสธ. นครราชสีมา” รับผิดชอบให้บริการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑ ใน ๔ จังหวัด ดังนี้ 

(๑๓.๑) จังหวัดนครราชสีมา   (๑๓.๒) จังหวัดชัยภูมิ  
(๑๓.๓) จังหวัดบุรีรัมย์   (๑๓.๔) จังหวัดสุรินทร์ 

(๑๔) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุบลราชธานี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ เรียกโดยย่อว่า “ศวช. มสธ. อุบลราชธานี” รับผิดชอบให้บริการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ ใน ๔ จังหวัด ดังนี้ 

(๑๔.๑) จังหวัดอุบลราชธานี   (๑๔.๒) จังหวัดอ านาจเจริญ  
(๑๔.๓) จังหวัดศรีสะเกษ   (๑๔.๔) จังหวัดยโสธร 

(๑๕) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ล าปาง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  
เรียกโดยย่อว่า “ศวช. มสธ. ล าปาง” รับผิดชอบให้บริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ใน ๔ จังหวัด ดังนี้ 

(๑๕.๑) จังหวัดล าปาง    (๑๕.๒) จังหวัดล าพูน  
(๑๕.๓) จังหวัดเชียงใหม่   (๑๕.๔) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

(๑๖) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. เชียงราย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
เรียกโดยย่อว่า “ศวช. มสธ. เชียงราย” รับผิดชอบให้บริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ใน ๔ จังหวัด ดังนี้ 

(๑๖.๑) จังหวัดเชียงราย   (๑๖.๒) จังหวัดน่าน  
(๑๖.๓) จังหวัดพะเยา    (๑๖.๔) จังหวัดแพร่ 

(๑๗) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. สุโขทัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ 
เรียกโดยย่อว่า “ศวช. มสธ. สุโขทัย” รับผิดชอบให้บริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ใน ๕ จังหวัด ดังนี้ 

(๑๗.๑) จังหวัดสุโขทัย   (๑๗.๒) จังหวัดพิษณุโลก  
(๑๗.๓) จังหวัดเพชรบูรณ์   (๑๗.๔) จังหวัดอุตรดิตถ ์ 
(๑๗.๕) จังหวัดตาก 
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(๑๘) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครสวรรค์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ 
เรียกโดยย่อว่า “ศวช. มสธ. นครสวรรค”์ รับผิดชอบให้บริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ใน ๔ จังหวัด ดังนี้ 

(๑๘.๑) จังหวัดนครสวรรค์   (๑๘.๒) จังหวัดอุทัยธานี  
(๑๘.๓) จังหวัดก าแพงเพชร   (๑๘.๔) จังหวัดพิจิตร 

ข้อ ๕  ในระหว่างที่ยังไม่เปิดท าการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ ตามข้อ ๔ (๒) (๓) 
(๖) (๑๑) (๑๒) (๑๓) และ (๑๖) ให้ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ ตามข้อ ๔ (๔) (๕) (๑๐) (๑๔) (๑๕) 
และ (๑๘) มีเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบให้บริการดังต่อไปนี้ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการเปิดท าการ 
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ 

(๑) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. เพชรบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒  
รับผิดชอบให้บริการในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ราชบุรี  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 

(๒) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครศรีธรรมราช กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
รับผิดชอบให้บริการในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ภูเก็ต กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

(๓) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ รับผิดชอบให้บริการในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 
สกลนคร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 

(๔) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุบลราชธานี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ รับผิดชอบให้บริการในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 
ขอนแก่น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 
นครราชสีมา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 

(๕) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์  มสธ. ล าปาง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
รับผิดชอบให้บริการในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. เชียงราย  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 

(๖) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครสวรรค์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ 
รับผิดชอบให้บริการในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. พระนครศรีอยุธยา 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
 
                                                                                  ประกาศ ณ วันที่    ๒๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔     
            
                    ปราณี  สังขะตะวรรธน์ 
                  (รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  สังขะตะวรรธน์) 
                                                                      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

        รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ส าเนาถูกต้อง 

 
(นางรุ่งรัศมี สุกใส) 

หัวหน้างานสารบรรณ 
3 มี.ค. 2564 

                                                                            


