เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๐๗ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง การแบ่งส่วนงาน
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ และภารกิจของมหาวิทยาลัย ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง
และมาตรา ๑๖ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓
ประกอบกั บ มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่
๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน
พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๙
๓.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๐
๓.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑
๓.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๑
๓.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
๓.๖ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒
๓.๗ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ให้แบ่งส่วนงานของสํานักงานอธิการบดี ดังนี้
(๑) ส่วนส่งเสริมวิชาการ
(๒) ส่วนสารบรรณและนิติการ
(๓) ส่วนการเจ้าหน้าที่
(๔) ส่วนการเงินและบัญชี

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๐๗ ง
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

ส่วนอาคารสถานที่
ส่วนพัสดุ
ส่วนแผนงาน
ส่วนกิจการนักศึกษา
ส่วนประชาสัมพันธ์
ส่วนบริหารสินทรัพย์
สถานกีฬาและสุขภาพ
สถานพัฒนาคณาจารย์
สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา
๕ ให้แบ่งส่วนงานของสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ดังนี้
สํานักงานคณบดี
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาชีวเคมี
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
สาขาวิชาสรีรวิทยา
สาขาวิชาปรสิตวิทยา
สาขาวิชาเภสัชวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สถานวิจัย
๖ ให้แบ่งส่วนงานของสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม ดังนี้
สํานักงานคณบดี
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สถานวิจัย

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๐๗ ง
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ให้แบ่งส่วนงานของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
สํานักงานคณบดี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ฟาร์มมหาวิทยาลัย
สถานวิจัย
๘ ให้แบ่งส่วนงานของสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้
สํานักงานคณบดี
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ
สถานวิจัย
๙ ให้แบ่งส่วนงานของสํานักวิชาแพทยศาสตร์ ดังนี้
สํานักงานคณบดี
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
สาขาวิชาจักษุวิทยา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๐๗ ง
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

หน้า ๒๓
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สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
สาขาวิชานิติเวชศาสตร์
สาขาวิชาพยาธิวิทยา
สาขาวิชารังสีวิทยา
สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาวิชาศัลยศาสตร์
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สถานวิจัย
สถานแพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๑๐ ให้แบ่งส่วนงานของสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ดังนี้
สํานักงานคณบดี
สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช
สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
สถานวิจัย
๑๑ ให้แบ่งส่วนงานของสํานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ดังนี้
สํานักงานคณบดี
สาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน
สาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก
สาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น
สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๐๗ ง
(๖)
(๗)
(๘)
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
สถานทันตแพทยศาสตรศึกษา
สถานวิจัย
๑๒ ให้แบ่งส่วนงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายประสานงานการวิจัย
ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
ฝ่ายเผยแพร่ผลงานวิจัย
๑๓ ให้แบ่งส่วนงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ดังนี้
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ฝ่ายบริการสารสนเทศ
ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
๑๔ ให้แบ่งส่วนงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม ๑
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม ๒
ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา
๑๕ ให้แบ่งส่วนงานของศูนย์บริการการศึกษา ดังนี้
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายรับนักศึกษา
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๐๗ ง
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

หน้า ๒๕
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๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑๖ ให้แบ่งส่วนงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์
ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๑๗ ให้แบ่งส่วนงานของศูนย์กิจการนานาชาติ ดังนี้
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายพิธีการ สารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ์
ฝ่ายโปรแกรม
๑๘ ให้แบ่งส่วนงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ดังนี้
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม
ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์
ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์
ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม
สํานักพิมพ์
๑๙ ให้แบ่งส่วนงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ดังนี้
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา
ฝ่ายพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา
๒๐ ให้แบ่งส่วนงานของเทคโนธานี ดังนี้
สํานักงานผู้อํานวยการเทคโนธานี
สํานักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร
สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
สํานักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

