
 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖   และมาตรา   ๙  วรรคสอง   แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  ๒๕๔๘  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี  ดังนี้ 
(๑) กองกลาง 
(๒) กองคลัง 
(๓) กองนโยบายและแผน 
(๔) กองบริหารงานบุคคล 
(๕) กองพัฒนานักศึกษา 
ขอ ๒ ใหแบงสวนราชการในคณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี   คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม   คณะทรัพยากรธรรมชาติ   คณะเทคโนโลยีการจัดการ  คณะเทคโนโลยีสังคม   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร   คณะบริหารธุรกิจ   คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร   
คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  คณะศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม  และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เปนสํานักงานคณบดี 

ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการในสํานักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ  สํานักงานวิทยาเขตขอนแกน  
สํานักงานวิทยาเขตสกลนคร  สํานักงานวิทยาเขตสุรินทร  สถาบันวิจัยและพัฒนา  สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปนสํานักงานผูอํานวยการ 

ทั้งนี้  ต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
วิจิตร  ศรีสอาน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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