
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. ๒๕๓๒๑ 
   

 
อาศั ย อํ านาจตามความ ในมาตร า  ๙  ว ร รคสอง  แห่ งพระร าชบัญญั ติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสํานักงานอธิการบดี 

และสํานัก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๙ 
(๒) ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสํานักการศึกษา

ต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๓๒ 
 
ข้อ ๒  ให้แบ่งส่วนราชการของสํานักงานอธิการบดี ดังนี้ 
(๑) กองกลาง 
(๒) กองคลัง 
(๓) กองแผนงาน 
(๔) กองพัสดุ 
 
ข้อ ๒ ทวิ๒  ให้แบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการ 
(๒) ฝ่ายประสานงานการวิจัย 
(๓) ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย 
(๔) ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล 
 
ข้อ ๓  ให้แบ่งส่วนราชการของสํานักการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการ 
(๒) ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 
(๓) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
(๔) ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม 
(๕) ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม 
(๖) ฝ่ายอุทยานการศึกษา 
 

                                                 
๑  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖/ตอนที่ ๒๑๘/หน้า ๕๖๖/๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๒ 
๒ ข้อ  ๒  ทวิ  เพิ่ ม โดยประกาศทบวงมหาวิทยาลั ย  เ รื่ อ ง  การแบ่ งส่ วนราชการใน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้อ ๔  ให้แบ่งส่วนราชการของสํานักคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการ 
(๒) ฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์ 
(๓) ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล 
(๔) ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 
(๕) ศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
ข้อ ๕  ให้แบ่งส่วนราชการของสํานักทะเบียนและวัดผล ดังนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการ 
(๒) ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา 

 ก. หน่วยคําร้อง 
 ข. หน่วยสถิติและทะเบียนประวัติ 

(๓) ฝ่ายรับนักศึกษา 
หน่วยบริการ ส่ง - รับ ใบสมัคร 
(๔) ฝ่ายวัดผลการศึกษา 

 ก. หน่วยจัดสอบ 
 ข. หน่วยตารางสอน - ตารางสอบ 
 ค. หน่วยประมวลข้อมูลวัดผล 

(๕) ศูนย์วิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ 
 ก. หน่วยคลังข้อสอบ 
 ข. หน่วยวิเคราะห์ข้อสอบ 
 ค. หน่วยวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ 

 
ข้อ ๖  ให้แบ่งส่วนราชการของสํานักเทคโนโลยีการศึกษา ดังนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการ 
(๒) ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา 

 ก. หน่วยจัดระบบสื่อการศึกษา 
 ข. หน่วยวิจัยสื่อการศึกษา 

(๓) ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 ก. หน่วยประสานงานสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 
 ข. หน่วยผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษา 
 ค. หน่วยผลิตรายการวิทยุการศึกษา 

(๔) ศูนย์โสตทัศนศึกษา 
 ก. หน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์ 
 ข. หน่วยผลิตงานกราฟิค 
 ค. หน่วยผลิตงานถ่ายภาพและไมโครฟอร์ม 
 ง. หน่วยผลิตภาพยนตร์การศึกษา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้อ ๗  ให้แบ่งส่วนราชการของสํานักบรรณสารสนเทศ ดังนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการ 
(๒) ฝ่ายเทคนิค 

 ก. หน่วยจัดหาทรัพยากร 
 ข. หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากร 

(๓) ฝ่ายบริการสนเทศ 
 ก. หน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล 
 ข. หน่วยสนเทศสุโขทัยศึกษา 
 ค. หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 

(๔) ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา 
 ก. หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ 
 ข. หน่วยบริการสื่อโสตทัศน์ 

(๕) ศูนย์วิทยบริการ 
 ก. หน่วยคลินิกการศึกษา 
 ข. หน่วยธุรการ 
 ค. หน่วยบริการข่าวสารและแนะแนว 
 ง. หน่วยบริการสื่อการศึกษา 

 
ข้อ ๘  ให้แบ่งส่วนราชการของสํานักบริการการศึกษา ดังนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการ 
(๒) ฝ่ายแนะแนวการศึกษา 
(๓) ศูนย์บริการการศึกษาประจําภูมิภาค 

 ก. หน่วยธุรการ 
 ข. หน่วยบริการการศึกษา 
 ค. หน่วยบริการการศึกษาประจําท้องถิ่น 

(๔) ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
 ก. หน่วยจัดส่งสื่อการสอนทางไปรษณีย์ 
 ข. หน่วยไปรษณีย์มหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๙  ให้แบ่งส่วนราชการของสํานักพิมพ์ ดังนี้ 
(๑) สํานักงานงานเลขานุการ 

 ก. หน่วยบัญชีและการเงิน 
 ข. หน่วยพัสดุ 
 ค. หน่วยสารบรรณและธุรการ 
 ง. หน่วยอาคารสถานที่ 

(๒) ฝ่ายจัดพิมพ์ 
 ก. หน่วยผลิต 
 ข. หน่วยพิสูจน์อักษร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 ค. หน่วยฟิล์มและวางรูปแบบ 
 ง. หน่วยเรียงพิมพ์ 
 จ. หน่วยวางแผนและประสานงานการผลิต 
 ฉ. หน่วยศิลปะ 

(๓) ฝ่ายเผยแพร่และจัดจําหน่าย 
 ก. หน่วยจัดจําหน่าย 
 ข. หน่วยบัญชีและการเงิน 
 ค. หน่วยเผยแพร่ 

(๔) ฝ่ายวิชาการ 
 ก. หน่วยเลือกสรรหนังสือ 
 ข. หน่วยเตรียมต้นฉบับ 
 ค. หน่วยบรรณาธิการ 

 
ข้อ ๑๐  ให้แบ่งส่วนราชการของสํานักวิชาการ ดังนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการ 

 ก. หน่วยเลขานุการกิจคณะกรรมการประจําวิชา 
 ข. หน่วยเลขานุการกิจสภาวิชาการ 
 ค. หน่วยเลขานุการสํานักวิชาการ 

(๒) ฝ่ายตํารา 
(๓) ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ 
(๔) ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
(๕)๓ (ยกเลิก) 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๒ 
ทวิช  กลิ่นประทุม 

รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๓ ข้อ ๑๐ (๕ ) ยกเลิกโดยประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณากร/ผู้จัดทาํ 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

วรัญญา/ผู้ตรวจ 
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๙๑/หน้า ๔๐/๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๕ 


