
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
เรื่อง  การแบ่งสว่นงานของส านักงานอธิการบดี  คณะ  สถาบนั  ส านัก 

หรือสว่นงานทีเ่รียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควชิา  ศูนย ์ หรือกอง   
พ.ศ.  2565 

 
 

เพ่ืออนุวัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   พ.ศ.  ๒๕๔๑  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  มาตรา  ๙  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๘  (๒)  และ  (๔)   
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   พ.ศ.  ๒๕๔๑  ประกอบกับ 
มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ในการประชุมครั้งที่  277  เมื่อวันที่  7  กันยายน   
พ.ศ.  2565  จึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   เรื่อง   
การแบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี   คณะ  สถาบัน  ส านัก  หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  ศูนย ์ หรือกอง  พ.ศ.  ๒๕๖5” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   เรื่อง  การแบ่ง 

ส่วนงานของส านักงานอธิการบดี  คณะ  สถาบัน  ส านัก  หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ 
เทียบเท่าภาควิชา  ศูนย ์ หรือกอง  พ.ศ.  ๒๕61 

ข้อ ๔ ให้แบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี  ดังนี้   
(๑) ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง 
(๒) ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี 
ข้อ ๕ ให้มีส านักงานคณบดีในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
ข้อ ๖ ให้มีส านักงานคณบดีในคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
ข้อ ๗ ให้มีส านักงานคณบดีในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ ๘ ให้มีส านักงานคณบดีในคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ   
ข้อ ๙ ให้แบ่งส่วนงานของคณะวิทยาศาสตร์  ดังนี้ 
(๑) ส านักงานคณบดี   
(๒) ภาควิชาคณิตศาสตร์   
(๓) ภาควิชาเคมี 
(๔) ภาควิชาจุลชีววิทยา   
(๕) ภาควิชาฟิสิกส์ 

้หนา   ๗๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



(๖) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือมาตรฐานและอุตสาหกรรม 
ข้อ ๑๐ ให้แบ่งส่วนงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ดังนี้   
(๑) ส านักงานคณบดี 
(๒) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
(๓) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
(๔) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(๕) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ   
(๖) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(๗) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
(๘) ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด   
(๙) ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

(๑๐) ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 
(๑๑) ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม   
(๑๒) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ข้อ ๑๑ ให้แบ่งส่วนงานของคณะศิลปศาสตร์  ดังนี้ 
(1) ส านักงานคณบดี 
(2) ส านักงานวิชาศึกษาทั่วไป 
ข้อ ๑๒ ให้มีส านักงานคณบดีในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
ขอ้ ๑๓ ให้มีส านักงานคณบดีในบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม   
ข้อ ๑4 ให้แบ่งส่วนงานของสถาบันการเรียนรู้  ดังนี้ 
(๑) ส านักงานผู้อ านวยการ 
(๒) ส านักงานห้องเรียนวิศว์ - วิทย ์
(3) โรงเรียนดรุณสิกขาลัย  เป็นส่วนงานอยู่ในก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยและมีอ านาจ  

บริหารงานแยกต่างหากจากข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศและข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๑5 ให้มีส านักงานผู้อ านวยการในสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
ข้อ ๑6 ให้มีส านักงานผู้อ านวยการในสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
ข้อ ๑7 ให้มีส านักงานผู้อ านวยการในสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ 
ข้อ ๑8 ให้มีส านักงานผู้อ านวยการในส านักคอมพิวเตอร์ 
ข้อ 19 ให้มีส านักงานผู้อ านวยการในส านักบริหารอาคารและสถานที่ 
ข้อ ๒0 ให้มีส านักงานผู้อ านวยการในส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

้หนา   ๗๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๒1 ให้มีส านักงานผู้อ านวยการในส านักหอสมุด 
ข้อ 22 ให้มีส านักงานผู้อ านวยการในส านักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม 
ข้อ ๒3 การแบ่งงาน  กลุ่มงาน  หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานภายใน 

ส านักงานคณบดี  ส านักงานผู้อ านวยการ  ภาควิชา  ศูนย์  กอง  หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี 
ฐานะเทียบเท่าภาควิชา  ศูนย์  หรือกองให้เป็นไปตามอธิการบดีก าหนด  โดยจัดท าเป็นประกาศภายใน
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๒4 ให้อธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  8  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณยงยทุธ  ยุทธวงศ ์  

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕


