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ประวัติการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตั้งแต่อดีต –ปัจจุบัน 

ในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะย่างเข้าสู่ปีท่ี 37 แล้ว ตลอดระยะเวลา 36 ปีท่ีมสธ.ได้

ด าเนินการจัดการศึกษาโดยใช้ระบบการสอนทางไกล ตามแนวความคิดเร่ืองการขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาให้กว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้น ในการด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและ

พันธกิจท่ีก าหนดไว้ จ าเป็นต้องมี "สภามหาวิทยาลัย" ซึ่งเป็นคณะกรรมการท่ีมีอ านาจสูงสุดในการก าหนดและก ากับ

นโยบาย ดูแลการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสภา

มหาวิทยาลัย อาทิ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 เป็นต้น ทั้งนี้ในการบริหารมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

และนโยบายของรัฐ องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 

มาตรา 13 ประกอบด้วย 

1. นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 4-9 คน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

3. ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยหรือผู้แทน (ปัจจุบันคือผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

4. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หรือผู้แทน 

5. อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขหรือผู้แทน (ปัจจุบันไม่มีต าแหน่งน้ีแล้ว) 

6. ผู้อ านวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน (ปัจจุบันไม่มีต าแหน่งน้ีแล้ว) 

7. ผู้ว่าการการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน (ปัจจุบันไม่มีต าแหน่งนี้แล้ว) 

8. อธิการบดีซึ่งเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

9. ผู้แทนกรรมการสภาวิชาการจ านวน 1 คน 

       ทั้งน้ีให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหท้ าหน้าท่ี

แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภา

มหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของ

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งได้คราวละ 2 ปี  

       ต่อมากระทรวงศึกษาธิการมีประกาศเรื่อง ขอความร่วมมือในการก าหนดจ านวนสถาบันและวาระในการด ารง

ต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555 กล่าวคือให้ด ารง

ต าแหน่งได้คนละไม่เกิน 2 แห่งและไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน   

    ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตั้งแต่คนแรกจนถึงคนปัจจุบัน เรียงตามวาระที่ด ารง

ต าแหน่ง ดังต่อไปน้ี 
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ล าดบัที ่ ชื่อ-สกลุ ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่นายกสภามหาวทิยาลยั 

1. ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล 24 ตุลาคม 2521 – 23 ตุลาคม 2523 

2. ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล 21 เมษายน 2524 - 20 เมษายน 2526   

3. ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล 5 ตุลาคม 2526 – 4 ตุลาคม 2528 

4. ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล 13 ธันวาคม 2528 - 13 ธันวาคม 2530 

5. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  9 พฤษภาคม 2531 - 8 พฤษภาคม 2533 

6. นายชัยอนันต์ สมุทวณิช 22 กันยายน 2533 - 21 ตุลาคม 2535  

7. ดร.อาชว์ เตาลานนท์ 26 กุมภาพันธ์ 2536 – 25 กุมภาพันธ์ 2538 

8. ดร.อาชว์ เตาลานนท์ 23 มีนาคม 2538 – 22 มีนาคม 2540       

9. ดร.อาชว์ เตาลานนท์ 18 พฤษภาคม 2540 – 17 พฤษภาคม 2542 

10. ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล 14 ตุลาคม 2542 - 22 พฤษภาคม 2544 

11. ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล 22 กันยายน 2544 – 21 กันยายน 2546  

12. ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล  17 พฤศจิกายน 2546 – 16 พฤศจิกายน 2548  

 13. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  30 ตุลาคม 2549 – 29 ตุลาคม 2551  

 14. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  26 มกราคม 2552 – 25 มกราคม 2554  

 15. รศ.ดร.องค์การ อินทรัมพรรย์          24 พฤศจิกายน 2557 – ปัจจุบัน 

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3  โทร.  
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* บรรณารักษ์ช านาญการ หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ ส านักบรรณสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ท่ีมา : 1. เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งท่ี 4/2523 วันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤศจิกายน 

2523 ณ ห้องประชุม 501 ท่ีท าการทบวงมหาวิทยาลัย ถ.ศรีอยุธยา กทม. 

      2. เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งท่ี 7/2526 วันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤศจิกายน 

2526 ณ ห้องประชุมช้ัน 12 อาคารทบวงมหาวิทยาลัย 

      3. เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งท่ี 8/2528 วันศุกร์ท่ี 27 ธันวาคม 2528 

ณ ห้องประชุมบริหาร ช้ัน 5 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

      4. เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 5/2531 วันศุกร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2531 

ณ ห้องประชุมบริหาร ช้ัน 5 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

      5. เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 3/2533 วันพุธท่ี 10 ตุลาคม 2533 ณ 

ห้องประชุมบริหาร ช้ัน 5 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

      6. เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งท่ี 2/2536 วันศุกร์ท่ี 14 พฤษภาคม 

2536 ณ ห้องประชุมบริหาร ช้ัน 5 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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      7. เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6/2542 วันพฤหัสบดีท่ี 11 พฤศจิกายน 

2542 ณ ห้องประชุม 1514 ช้ัน 5 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

      8. เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 9/2549 วันพุธท่ี 13 ธันวาคม 2549 

ณ Meeting 2 ช้ัน 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

      9. “ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” (2557, 4 ธันวาคม) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 
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