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ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฉบับที่ ๔/๒๕๕๙
เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสม
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๓ (๒) และ (๖) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ ส่ ว นราชการในมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ และหน่วยงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้น
ในมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ใช้บังคับ
เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามนัยมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๒ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แบ่ ง ส่ ว นงานตามข้ อ ๑ ออกเป็ น สํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย
สํานักงาน คณะ สถาบัน สํานัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ดังนี้
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย และภาระหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือนายกสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๒) สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มี ภ าระหน้ า ที่ ใ นการสนั บ สนุ น การบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และภาระหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
(๓) คณะ มีภาระหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และภาระหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และอธิการบดีมอบหมาย ดังนี้
(๓.๑) คณะทันตแพทยศาสตร์
(๓.๒) คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
(๓.๓) คณะพยาบาลศาสตร์
(๓.๔) คณะพลศึกษา
(๓.๕) คณะแพทยศาสตร์
(๓.๖) คณะเภสัชศาสตร์
(๓.๗) คณะมนุษยศาสตร์
(๓.๘) คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(๓.๙) คณะวิทยาศาสตร์
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(๓.๑๐) คณะวิศวกรรมศาสตร์
(๓.๑๑) คณะศิลปกรรมศาสตร์
(๓.๑๒) คณะศึกษาศาสตร์
(๓.๑๓) คณะเศรษฐศาสตร์
(๓.๑๔) คณะสหเวชศาสตร์
(๓.๑๕) คณะสังคมศาสตร์
(๔) ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่จัดการเรียนการสอน มีภาระหน้าที่
ผลิตบัณฑิตเฉพาะด้าน หรือเน้นด้านบัณฑิตศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และภาระหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และอธิการบดีมอบหมาย ดังนี้
(๔.๑) บัณฑิตวิทยาลัย
(๔.๒) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
(๔.๓) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
(๔.๔) วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
(๔.๕) ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
(๕) สถาบัน มีภาระหน้าที่สนับสนุนการวิจัย หรือพันธกิจเฉพาะด้าน และภาระหน้าที่อื่น
ตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และอธิการบดีมอบหมาย ดังนี้
(๕.๑) สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
(๕.๒) สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(๕.๓) สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
(๕.๔) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
(๕.๕) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
(๖) สํานัก มีภาระหน้าที่ให้บริการ หรือสนับสนุนด้านการบริหารจัดการด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลัก
และภาระหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และอธิการบดีมอบหมาย ดังนี้
(๖.๑) สํานักคอมพิวเตอร์
(๖.๒) สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
(๖.๓) สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
(๖.๔) สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
(๖.๕) สํานักหอสมุดกลาง
(๖.๖) โรงพยาบาลชลประทาน
ข้อ ๓ ให้ ส่ว นงานตามข้ อ ๒ อยู่ ภายใต้ก ารกํา กับ ดูแ ลของอธิ การบดี และให้ ส่ว นงาน
มีภาระหน้าที่ตามภาระหน้าที่เดิมไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะได้กําหนด
ภาระหน้าที่ของส่วนงานขึ้นใหม่และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
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ข้อ ๔ การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตามที่อธิการบดีประกาศ
กําหนดตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าส่วนงานและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นส่ ว นงานใดและตํ า แหน่ ง ใด
ให้คงสถานภาพเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในส่วนงานนั้นและตําแหน่งนั้นต่อไป จนกว่ามหาวิทยาลัย
จะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

