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โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง
 มห า วิ ท ย าลั ย ศ รี น ค ริ นท ร วิ โ รฒ 

มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ถือกำาเนิดขึ ้น

ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองในกระแสสังคม

ท่ีเริ่มคลี่คลายจากการตื่นตระหนกภัยสงคราม

ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมหลังจากท่ีองค์การ

สหประชาชาติได้ก่อกำาเนิดขึ้น เพื่อมุ่งเน้นความ

สมานฉันท์และผลักดันความร่วมมือทางด้าน

ต่าง ๆ รวมทั้งการผลักดันทางด้านการศึกษา

รู้จัก
มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพัฒนา

จาก โรงเรียนฝึกหัดครูชั ้นสูง และวิทยาลัย

วิชาการศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง สถาปนา

พุทธศักราช 2492 วิทยาลัยวิชาการศึกษา

พ ุทธศ ั กราช  2496  และมหาว ิทยาล ั ย

ศรีนครินทรวิโรฒพุทธศักราช 2517
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เพื่อให้โลกใบนี้เจริญก้าวหน้าและมีสติปัญญา

มากขึ้น “โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง” ภายใต้

กระทรวงศึกษาธิการ ได้สถาปนาขึ้น เมื่อวันที่

28 เมษายน พุทธศักราช 2492 ณ ถนน

ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร เพื่อผลักดัน

การศึกษาทางด้านวิชาชีพครูในช่วงเวลาท่ีวิชาชีพ

ครูขาดแคลน และไม่สมดุลกับการขยายตัวของ

สังคมและศาสตร์ทางด้านการศึกษาท่ียังใหม่

ต่อสังคมในขณะนั้น เป็นการเริ่มต้นการศึกษา

ในระดับวุฒิประกาศนียบัตรครูประถมศึกษา

และประกาศนียบัตรครูมัธยมศึกษา โรงเรียน

ฝึกหัดครูชั้นสูงถือกำาเนิดขึ้นจากการผลักดันของ

ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ซึ่งเป็นปลัด

กระทรวงศึกษาธิการอยู่ในขณะนั้นและท่านก็ได้

มีบทบาททางด้านการศึกษาทั้งที่โรงเรียนฝึกหัด

ครูชั้นสูง วิทยาลัยวิชาการศึกษา และสังคมไทย

 เมื่อโรงเรียนฝึกหัดครู ช้ันสู งได้ ถือ

กำาเนิดขึ ้นแล้ว หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธ ิ

ไปดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงเรียนฝึกหัดครู

ชั้นสูง ระหว่างพุทธศักราช 2492–2496 ท่าน

เป็นผู้นำาและผู้วางรากฐานระเบียบแบบแผน

ของการฝึกหัดครู เป็นผู้บุกเบิกงานวิชาการทาง

ด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่อง

ว่าเป็นแบบแผนของปูชนียบุคคลในวิชาชีพครู

อย่างสูงยิ่ง
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วิทยาลัยวิชาการศึกษา
 ถ ึงพุทธศักราช 2496 ปัญหาการ

ขาดแคลนครูและนักการศึกษาเป็นปัญหาท่ีรุนแรง

ยิ่งข้ึนในสังคมไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมในทุก ๆ  ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช

บัวศรี ผู้นำาการศึกษาสมัยใหม่หรือผู้นำาการศึกษา

แบบพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ในสังคม

ไทย ได้เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการให้ก่อตั้ง

วิทยาลัยวิชาการศึกษา (College of Education)

ขึ้นเพื่อพัฒนาปรัชญา แนวคิดและความรู้ความ

สามารถทางด้านการศึกษาสมัยใหม่ ให้สอดคล้อง

ผสานสัมพันธ์กับสังคมประชาธิปไตย รวมทั้ง

การพัฒนาการศึกษาศาสตร์ให้เป็นวิชาชีพที่มี

ระบบแบบแผนและมีความลุ่มลึกในสังคมไทย

พร้อมกับการประสาทปริญญาทางด้านศึกษา

ศาสตร์ทั ้งในระดับบัณฑิต มหาบัณฑิตและ

ดุษฎีบัณฑิต เมื่อแรกเริ่มการสถาปนาวิทยาลัย

วิชาการศึกษาขึ้นแทนโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง

นั้น (16 กันยายน 2497) ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น

มาลากุล ได้รับมอบหมายให้ดำารงตำาแหน่ง

อธิการบดี ในระหว่างพุทธศักราช 2497–2499 

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ดำารงตำาแหน่ง

หัวหน้าคณะวิชาการศึกษาหลังจากนั้นจึงได้

ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีวิทยาลัยวิชาการศึกษา 

จนถึงพุทธศักราช 2511 
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 วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้เป็นผู ้นำา

ในการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาภายใต้แนวคิดระบบโรงเรียนสาธิต 

(Demonstration School) เพื ่อให้โรงเรียน

สาธิตเป็นแปลงทดลองค้นคว้าในระบบการ

ศึกษาพื้นฐานสมัยใหม่ วิทยาลัยวิชาการศึกษา

จัดระบบการศึกษาแบบวิทยาเขต โดยขยาย

วิทยาเขตปทุมวัน (2498) วิทยาเขตบางแสน

(2498) วิทยาเขตพิษณุโลก (2510) วิทยาเขต

มหาสารคาม (2511) วิทยาเขตสงขลา (2511) 

วิทยาเขตพระนคร (2512) และวิทยาเขต

พลศึกษา (2513) โดยมีวิทยาเขตประสานมิตร

เป็นศูนย์กลางการบริหาร

 วิทยาลัยวิชาการศึกษา ภายใต้การนำา

ของ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในฐานะที่

ท่านเป็นนักวิชาการและนักการศึกษาสมัยใหม่

ได้พัฒนาแนวคิดแบบพิพัฒนาการนิยมและ

การเรียนการสอนสมัยใหม่จากสังคมตะวันตก

นำามาวางหลักปักฐานไว้ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็น

ระบบห้องสมุด ระบบคะแนน ระบบการวัดผล

รวมทั้งวิชาการศึกษาสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าที่สุด

ในสังคมไทยขณะนั้น นอกจากนั้นแล้ววิทยาลัย

วิชาการศึกษายังได้รับการช่วยเหลือทั้งด้าน

บุคลากร หนังสือ และทุนการศึกษามากมาย 

จนอาจกล่าวได้ว่าวิทยาลัยวิชาการศึกษา มีระบบ

การศึกษาที่ก้าวหน้าที่สุดในช่วงเวลานั้น ตรา

หรือเครื่องหมายของวิทยาลัยวิชาการศึกษา

ซึ ่งเป็นสมการทางด้านคณิตศาสตร์ Y=ex 

(Exponential Curve) เส้นกราฟของการขยาย

เพิ่มขึ้นมีความหมายสอดคล้องปรัชญาที่ ว่า 

“การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” หรือ 

“สิกขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา” หรือ “Education 

is Growth” รวมท้ังสอดคล้องกับ “สีเทา–แดง”

ซึ่งสีเทาเป็นสีของสมองหมายถึง “ความคิด”

และสีแดงเป็นสีของเลือด หมายถึง “ความ

กล้าหาญ” สีเทา – แดง จึงหมายถึง “คิดอย่าง

กล้าหาญ”
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 พุทธศักราช 2516 ก่อนหน้าเหตุการณ์

14 ตุลาคม 2516 ในช่วงเวลาที่ ศาสตราจารย์

ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ดำารงตำาแหน่งอธิการบดี

วิทยาลัยวิชาการศึกษา คณาจารย์ นิสิต และ

ข้าราชการได้ร่วมกันเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ปรับ

ฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัย

และย้ายสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการไปขึ้น

กับทบวงมหาวิทยาลัย ท่ามกลางการปกครอง

ที่เข้มงวดรุนแรงของรัฐบาลทหารในขณะนั้น 
เพื่อความคล่องตัวในการพัฒนาโครงสร้าง การ

บริหารและการเรียนการสอนที่จำากัด ไปสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยและการขยายตัวท่ีมีความ

หลากหลายวิชาชีพ ท้ายที ่สุดมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ “มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็น

ศรีสง่าแก่มหานคร” ก็ได้รับการสถาปนาขึ้นในปี

ถัดมา (29 มิถุนายน 2517) โดยมี ศาสตราจารย์

ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร  เป็นอธิการบดี (พุทธศักราช

2512 – 2521)

 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการใน

รูปวิทยาเขตมาจนถึง พ.ศ. 2533 รวมเวลา 16 

ปี วิทยาเขตจึงเริ่มแยกออกไปเป็นมหาวิทยาลัย

อิสระโดยมีการบริหารจัดการและงบประมาณ

เป็นของตนเอง ดังนี้ พ.ศ. 2533 วิทยาเขต

บางแสนและวิทยาเขตพิษณุโลก ยกฐานะเป็น

มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ. 2536 ยุบรวมวิทยาเขตพลศึกษา ปทุมวัน

บางเขน และประสานมิตรเข้าเป็นวิทยาเขตกลาง

พ.ศ. 2537 วิทยาเขตมหาสารคาม ยกฐานะ
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เป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามและ พ.ศ. 2539 

วิทยาเขตสงขลายกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย

ทักษิณ ขณะที่มหาวิทยาลัยแม่ก็ขยายตัวไปที่

อ ำาเภอองคร ักษ ์  จ ังหว ัดนครนายก ในป ี

พุทธศักราช 2539

 จ า ก อ ดี ต ที่ มี ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์

คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ คณะพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะท่ี

5 (พุทธศักราช 2525 - 2529) จัดตั้งคณะ

แพทยศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา ระยะที ่ 7 (พุทธศักราช 2535 –

2539) จ ัดต ั ้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะ

เภสัชศาสตร์ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พุทธศักราช 2540 – 

2544) จ ัดต ั ้งคณะสหเวชศาสตร์และคณะ

พยาบาลศาสตร์

 มห า วิ ท ย าลั ย ศ รี น ค ริ นท ร วิ โ รฒ

 ประสานมิตร พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

กลางเมืองที่ทันสมัยก้าวหน้าผสานสัมพันธ์กับ

กระแสสากล และพัฒนาการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

องครักษ์ พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

และผสานสัมพันธ์กับชุมชน
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ชื่อมหาวิทยาลัย
 มห า วิ ท ย าลั ย ศ รี น ค ริ นท ร วิ โ รฒ

มีความหมายว่า “มหาวิทยาลัยที ่เจริญเป็น

ศรีสง่าแก่มหานคร” “วิโรฒ” มาจากคำาว่า 

“วิโรฒ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า ความ

งอกงามหรือเจริญ เทียบได้กับคำาว่า “วิรุฬห์” 

ในภาษาบาลี

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อ่านว่า

สี-นะ-คะ-ริน-วิ-โรด) มีช่ือย่อ ว่า “มศว” เขียนเป็น

ภาษาอังกฤษว่า “Srinakharinwirot University”

ปรัชญา
 “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” 

ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Education is Growth”

และตรงกับภาษาบาลีว่า “สิกขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา”

เจริญงอกงามด้วย อารยวัฒิ 5 ประการ

 1. งอกงามด้วยศรัทธา

  งอกงามด้วยศรัทธาในชีวิต บทบาท

และหน้าที่ของตน

 2. งอกงามด้วยศีล

 งอกงามด้วยจริยธรรมและความดีงาม

ท้ังปวง

แนะนำา
มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

 3. งอกงามด้วยสุตะ

 งอกงามด้วยการสดับตรับฟังและ

เรียนรู้ตลอดเวลา

 4. งอกงามด้วยจาคะ

 งอกงามด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ

เอื้ออาทรต่อผู้อื่น

 5. งอกงามด้วยปัญญา

 งอกงามในการดำารงชีวิต คิด และ ทำา

ด้วยปัญญา 

ปณิธาน
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ

ประชาคมวิชาการแห่งผ ู ้ม ีความรู ้  ประดุจ

นักปราชญ์ และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล

สมฐานะของผู้นำาทางปัญญา

Srinakharinwirot University
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วิสัยทัศน์
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรช้ันนำาแห่งการเรียนรู้และ

วิจัยบนฐานการศึกษา คุณธรรม และการรับใช้สังคม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม

สู่สากล 

 หมายเหตุ “บนฐานการศึกษา” หมายความถึง ฐานที่มาจากความ

เข้มแข็งด้านการศึกษาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความเข้ม

แข็งมาตั ้งแต่อดีต และใช้คำาว่า “บนฐาน” นั ้น ครอบคลุมความหมาย

ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จึงไม่ได้ใช้คำาว่า “จากฐาน” ซึ่งครอบคลุมเฉพาะ

อดีตเท่านั้น

พันธกิจ
 1. ผลิตและพัฒนาบุคคลที ่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม 

โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้

 2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที ่มีคุณภาพ มีประโยชน์

อย่างยั่งยืนต่อสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตสำานึกและรับผิดชอบต่อสังคม

 4. ศึกษา วิเคราะห์ และทำานุบำารุงวัฒนธรรมและศิลปะ

 5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

ตราสัญลักษณ์
 ได้มาจากกราฟที่เขียนแทน สมการทางคณิตศาสตร์ Y=ex หมายถึง

การเพิ่มหรือการงอกงามซึ่งตรงกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า การศึกษา 

คือ ความเจริญงอกงาม (สิกขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา)

Srinakharinwirot University

HANDBOOK 2022 | 9



สีประจำามหาวิทยาลัย
 สีเทา - แดง หมายถึง มีความกล้าหาญที่จะคิดและมีความคิดอย่างกล้าหาญ

 สีเทา คือ สีของสมอง หมายถึง ความคิดหรือสติปัญญา

 สีแดง คือ สีของเลือด หมายถึง ความกล้าหาญ

ต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย
 

ต้นราชพฤกษ์

ชื่อท้องถิ่น:  คูน ชัยพฤกษ์ (ภาคกลาง)  ลมแล้ง (ภาคเหนือ) 

  ลักเคยลักเกลือ (ภาคใต้)  กุเพยะ (กะเหรี่ยงกาญจนบุรี) 

  ปึยยะปูโย เปอโซ แมะหล่า หยู่ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)

ชื่อวิทยาศาสตร์: Cassis fistula linn

ชื่อวงศ์:  Leguminosae

ชื่อสามัญ: Golden Shower, Indian Laburnum, 

  Pudding - pine Tree

Srinakharinwirot University
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อัตลักษณ์

นิสิต มศว 9 ประการ

“อัตลักษณ์” คือ อะไร
 อัตลักษณ์ คือ คุณสมบัติเฉพาะตัว

ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม

ชุมชน หรือประเทศนั้นๆ เช่น เชื้อชาติ ภาษา

วัฒนธรรมท้องถิ ่นและศาสนา ฯลฯ ซึ ่งม ี

คุณลักษณะที่แตกต่างจากทั่วๆ ไป หรือสากล

กับสังคมอื่น ๆ หรือไม่เหมือนกับของคนอื่น ๆ

 ขณะท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(มศว) ตระหนักดีถึงความสำาคัญของนิสิต/

นักศึกษาว่าเป็นอนาคตของประเทศ เป็นเจ้าของ

สังคม เจ้าของโลกใบน้ีในวันข้างหน้า ท้ังครอบครัว

สังคม และมหาวิทยาลัย ต้องช่วยกันสร้างนิสิต/

นักศึกษาที่ดีงามและมีคุณภาพ จึงจะนำาไปสู่

สังคมและโลกในอนาคตที่ดีงามและมีคุณภาพ

ด้วย

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จึงรับผิดชอบในกระบวนการศึกษาด้วยการ

หล่อหลอมสร้างนิสิต มศว ที่เพียบพร้อมด้วย

ความดีงามและมีค ุณภาพ จากทุกศาสตร์ 

ทุกคณะ/สถาบัน/สำานัก ทุกรายวิชา ทุกกิจกรรม

โดยครู/อาจารย์ทุกคน จากทุกรายวิชาต้อง

ร่วมกันรับผิดชอบอย่างเต็มกำาลังความสามารถ

ผ่านการพัฒนาอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะ

ของนิสิต มศว 9 ประการดังต่อไปนี้

 1. ใฝ่รู ้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ทุกลม

หายใจเข้าออก ย่อมช่วยให้เราฉลาดรอบรู้ เป็น

คนดี และปรับตัวได้

 2. คิดเป็นทำาเป็น ช่วยให้เราคิด พูด 

และทำาเป็นสิ่งเดียวกัน ไม่ใช่ดีแต่พูด

 3. หนักเอาเบาสู้ ชีวิตต้องทำางานหนัก

รับผิดชอบ ทุ่มเทเสียสละ เราจะประสบผลสำาเร็จ

อย่างแน่นอน

 4. รู้กาลเทศะ เป็นหนึ่งในวัฒนธรรม

ของความเป็นคนไทย กาละใด เทศะใดที่เราควร

กระทำา ควรพูด ควรแสดงออกมาอย่างเหมาะสม
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 5. เปี่ยมจิตสำานึกสาธารณะ “มศว

คือ ผู้ให้ เราจึงภาคภูมิใจในความเป็น มศว” 

จาคะย่อมเป็นหนึ่ งปัจจัยของความเจริญ

งอกงามในชีวิต

 6. มีทักษะสื่อสาร กล้าคิด กล้าทำา 

กล้าแสดงออก มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ 

ความสามารถ

 7. อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นอีกหน่ึงปัจจัย

ที่สำาคัญยิ่งของ “ความเป็นไทย” รวงข้าวที่มี

เมล็ดเต็มแต่งย่อมโน้มลงสู่ดิน รวงข้าวลีบย่อม

ชูคอสู่ท้องฟ้า

 8. งามด ้วยบ ุคล ิก บ ุคล ิกภาพที ่

สง่างามทั้งร่างกาย พฤติกรรม จิตใจ ย่อมเป็น

เสน่ห์ และบอกความเป็นตัวตนของเรา

 9. พ ร้ อ ม ด้ วยศาสตร์ แ ล ะ ศิ ลป์

พัฒนาสมองให้เต็มศักยภาพทั้งสองด้านการ

วนเวียนอยู่ในศาสตร์ของตนเองเท่าน้ัน ย่อมอุดตัน

ทางปัญญา

Srinakharinwirot University
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1. คณะมนุษยศาสตร์

2. คณะวิทยาศาสตร์

3. คณะสังคมศาสตร์

4. คณะพลศึกษา

5. คณะศึกษาศาสตร์

6. คณะพยาบาลศาสตร์

7. คณะแพทยศาสตร์

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์

9. คณะศิลปกรรมศาสตร์

10. คณะทันตแพทยศาสตร์

11. คณะเภสัชศาสตร์

คณะ/วิทยาลัย
12. คณะกายภาพบำาบัด

13. คณะเศรษฐศาสตร์

14. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

15. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

16. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

17. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์  

 การเกษตร

18. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ

 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

19. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

20. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

Srinakharinwirot University
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ช่องทางการติดต่อ
มศว ประสานมิตร 
สถานท่ีต้ัง : ช้ัน 1 อาคารสำานักงานอธิการบดี 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2260 9547   

มศว องครักษ์ 
สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนิสิต 
หมายเลขโทรศัพท์ : 037 395 556                
Website : http://studentaffairs.op.swu.ac.th
Facebook : ส่วนกิจการนิสิต มศว
E-mail : swusa@g.swu.ac.th

วันและเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. 

กิจกรรมการให้บริการนิสิต
งานสวัสดิการนิสิต
1. บริการเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
 การศึกษา (กยศ. กรอ.) 

2. ทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิต ที่ขาดแคลน
 ทุนทรัพย์อย่างแท้จริง หรือนิสิตที่ประสบ
 ความเดือดร้อนส่งผลกระทบต่อการศึกษา
 เล่าเรียนของนิสิต
3. บริการเก่ียวกับการประกันอุบัติเหตุให้แก่
 นิสิตระดับปริญญาตรี
4. บริการเ ก่ียวกับงานราชการทหารและ
 นักศึกษาวิชาทหาร   
5. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพนิสิต (ให้บริการปฐม
 พยาบาลเบื้องต้น)
 5.1 คลินิกสุขภาพนิสิต (ห้องพยาบาล) 
  ชั้น 3 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ 
  ม.ล.ปิ่น มาลากุล มศวประสานมิตร 
 5.2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพนิสิต (ห้องพยาบาล)
  อาคารเรียนรวม ชั้น 1 มศว องครักษ์  

หน่วยงานให้บริการ
และจัดสวัสดิการ
แก่นิสิต

ส่วนกิจการนิสิต
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งานแนะแนวให้คำาปรึกษา
1. บริการให้คำาปรึกษา สำาหรับนิสิตที่ต้องการ
 คำาปรึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มเพื่อ
 การพัฒนา แก้ไข และป้องกัน ด้านบุคลิกภาพ
  สุขภาพจิต การปรับตัว 
2. บริการทดสอบทางจิตวิทยาและแปลผล 
 เป็นบริการที่ช่วยให้นิสิตได้เข้าใจและรู้จัก
 ตนเอง โดยทดสอบความสนใจด้านอาชีพ 
 ด้านบุคลิกภาพ ฯลฯ
3. บริการจัดหางาน เป็นการบริการจัดหางาน
 แก่นิสิตที่ใกล้สำาเร็จการศึกษา โดยติดต่อ
 ประสานงานกับนายจ้างที่มาติดต่อรับสมัคร
 งานหรือคัดเลือกนิสิตเข้าทำางาน (Full-time 
 job) และจัดให้มีบริการจัดหางานพิเศษ ให้แก่
 นิสิตที่อยู่ในระหว่างเรียน (Part-time Job) 
 เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ต้องการหารายได้พิเศษ
 เป็นทุนการศึกษา แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
  เพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำางานและรู้จัก
 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี ้
 ยังบริการข้อสนเทศเพ่ือการเตรียมตัวเข้าสู่
 อาชีพต่อไป
4. บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ เป็นบริการ
 เพื่อจัดสิ่งอำานวยความสะดวก เทคโนโลยี
 สิ่งอำานวยความสะดวก สื่อ เพื่อบริการแก่
 นิสิตพิการ ประสานงานการขอรับเงินอุดหนุน
 ทางการศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา 
 และสนับสนุนให้นิสิตพิการสามารถใช้ชีวิต
 อยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ
(Disability Support Services Center 
: DSS)
บริการและสวัสดิการที่จัดให้แก่นิสิต
1. บริการให้ยืมสื่ออุปกรณ์ในด้านการเรียน 
 เช่น Notebook เครื่องบันทึกเสียง (MP3) 
 วิลแชร์ไฟฟ้า เป็นต้น
2.  บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทาง Internet 
3.  บริการอำานวยความสะดวกด้านการเรียน
 ให้แก่นิสิต เช่น บริการ Print/ถ่ายเอกสาร
 เข้าเล่มรายงานและอุปกรณ์อำานวยความ
 สะดวกอื่นๆ ภายในห้องศูนย์ DSS เป็นต้น
4. บริการในชั้นเรียนและการสอน เช่น การ
 อ่ านข้อสอบสำาหรับนิสิตบกพร่องทาง
 สายตา ติดต่อประสานงาน กับคณาจารย์
 ในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น
5. บริการและสนับสนุนทางการศึกษา เช่น 
 ติดต่อประสานงานเรื่องทุนการศึกษา ติดต่อ
 ประสานงานกับ  หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายใน
 และภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น
6.  บริการให้คำาปรึกษาแนะนำา เช่น การปรับตัว
 การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย แนะนำาเรื่องการ
 เรียน เป็นต้น
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งานกิจกรรมนิสิต

1. จัดโครงการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนา

 ศักยภาพนิสิต

2.  ประสานงานและกำากับดูแลกิจกรรมองค์กร

 นิสิตทุกองค์กร

3. ประสานงานและกำากับดูแลกิจกรรมพิเศษ

 ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

4. บันทึกและประมวลผลการทำากิจกรรม

 ของนิสิต

5. พัฒนานิสิตด้านบุคลิกภาพ กีฬา และการ

 บำาเพ็ญสาธารณประโยชน์

6. ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านวิชาการ จริยธรรม

 และศิลปวัฒนธรรม

7. ประสานงานเพื่อคัดเลือก สรรหา จัดนิสิต

 เข้ าร่ วมกิจกรรมประกวดการแข่ งขัน

 ในโอกาสต่าง ๆ

8. ศูนย์นิสิตจิตอาสา (เป็นศูนย์กลางการทำา

 จิตอาสาและจิตสาธารณะของนิสิตโดยผ่าน

 กิจก ร รมขอ งมหา วิทย า ลัยและนอก

 มหาวิทยาลัย)

งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์

1. บริการรับ-ส่ง หนังสือเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับ

 การจัดกิจกรรมของนิสิต

2. บริการให้ยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื ่อดำาเนิน

 กิจกรรมของนิสิต

3. บริการให้คำาปรึกษาด้านการเงินและพัสดุ

 ที่เกี่ยวกับการดำาเนินกิจกรรมของนิสิต

4. บริการสืบค้นข้อมูลศิษย์เก่า

5. บริการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ และ

 ประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า กิจกรรมเชื ่อม

 ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน

 และมหาวิทยาลัย

6. บริการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์

 แก่นิสิตและศิษย์ เก่ าผ่ านช่องทางการ

 สื่อสารของส่วนกิจการนิสิต
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ช่องทางการติดต่อ  

มศว ประสานมิตร 
สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารสำานักงานอธิการบดี 
(อาคาร 9) 

มศว องครักษ์ 
สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารอำานวยการ 
(บริการงานทะเบียนนิสิตและสถิติ)
หมายเลขโทรศัพท์ : 
0 2649 5720 สายใน 15614, 15662

งานทะเบียนนิสิตและสถิติ ประสานมิตร 
0 2649 5715 สายใน 21003 

งานทะเบียนนิสิตและสถิติ องครักษ์ 
หมายเลขโทรสาร (ประสานมิตร) : 0 2258 9582
Website : http://edservices.op.swu.ac.th
Facebook : ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

วันและเวลาที่เปิดให้บริการ    
มศว ประสานมิตร : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา
08.30-18.30 น. (ตั้งแต่เวลา 16.30-18.30 น.
บริการเฉพาะงานทะเบียนนิสิตและสถิ ติ ) 
วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น. (บริการเฉพาะ
งานทะเบียนนิสิตและสถิติ) 

มศว องครักษ์ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-
16.30 น. ช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
งดให้บริการวันเสาร์ และ จันทร์-ศุกร์ ช่วง
เวลา16.30-18.30 น. วันอาทิตย์ปิดทำาการ

กิจกรรมการให้บริการนิสิต
1. รับรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตใหม่
2. ออกเอกสารสำาคัญทางการศึกษา เช่น หนังสือ
 รับรองสถานภาพนิสิต ใบแสดงผลการเรียน  
 (Transcript) ใบรับรองปริญญา ใบปริญญาบัตร
3. ให้คำาปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน 
 การแจ้งจบการศึกษา ใบอนุญาตประกอบ
 วิชาชีพครู

ส่วนส่งเสริม
และบริการการศึกษา 
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ช่องทางการติดต่อ  

มศว ประสานมิตร
สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารสำานักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2260 3013, 0 2260 3016

กิจกรรมการให้บริการนิสิต
เคาน์เตอร์รับ - จ่ายเงิน : ให้บริการวันจันทร์ - 
ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ช่องที่ 1 รับ-จ่ายเงิน  เวลา 08.00 - 12.00 น. 
และ 13.00 – 15.00 น.
ช่องที่ 2 รับเงินนิสิต  เวลา 12.00 - 13.00 น. 
และ 15.00 – 18.00 น.                                              
จ่ายใบเสร็จรับเงินนิสิต  เวลา 08.00 - 18.00 น.
: วันเสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ช่องที่ 2 รับเงินและจ่ายใบเสร็จรับเงินนิสิต 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การติดต่อราชการอื่นๆ 
วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และ
วันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 12.00 น. และ
13.00 - 16.00 น.

มศว องครักษ์
สถานที่ตั้ง :  ชั้น 1  อาคารอำานวยการ   
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2649 5744, 0 2649 5745

กิจกรรมการให้บริการนิสิต
เคาน์เตอร์รับ – จ่ายเงิน : ให้บริการ วันจันทร์- 
ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ช่องที่ 1 รับ-จ่ายเงิน  เวลา 08.30 - 12.00 น. 
และ 13.00 - 16.30 น.
ช่องที่ 2 รับเงินนิสิต  เวลา 12.00 - 13.00 น.                                               
จ่ายใบเสร็จรับเงินนิสิต  เวลา 08.30 - 16.30 น.
: วันเสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ช่องที่ 2 รับเงินและจ่ายใบเสร็จรับเงินนิสิต 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การติดต่อราชการอื่นๆ 
วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และ
วันหยุดราชการ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ
13.00 - 16.30 น.

ส่วนการคลัง 
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ช่องทางการติดต่อ 
สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารสำานักงานอธิการบดี
มศว ประสานมิตร
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2260 1012,  0 2260 
1014, 0 2260 3637
โทรสาร : 0 2258 4006
E-mail : ird@g.swu.ac.th
Website : http://irco.op.swu.ac.th

วันและเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กิจกรรมการให้บริการนิสิต  
1. การจัดโครงการปฐมนิ เทศให้กับนิสิต
 ต่างชาติก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
2. ให้บริการข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับกิจกรรมแลก
 เปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
3. ประสานงานการรับ/การให้ทุน/การขอ/
 การต่ออายุวีซ่าให้กับนิสิตต่างชาติ

ส่วนวิเทศสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร
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ช่องทางการติดต่อ 
มศว ประสานมิตร
สถานที่ตั้ง : อาคาร PR SWU (ประตู 1) 

มศว องครักษ์ 
สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารอำานวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2649 5005, 
0 2649 5000 ต่อ 15666      
E-mail : prswunews@gmail.com
Line : @swubot
FB : Prswu
IG : pr_swu
Twitter : @prswunews

วันและเวลาที่เปิดให้บริการ 
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

PR SWU

กิจกรรมการให้บริการนิสิต
งานสื่อสารองค์กร
ให้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมทั่วไปแก่นิสิต และ
บริการช่องทางข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของนิสิต
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4. ให้บริการสอบถามข้อมูลเส้นทางในการเดิน
 ทางภายในประเทศ
 หมายเลขโทรศัพท์: 0 2649 5000 ต่อ 
 15202, 15688
5. ให้บริการรถรับ-ส่งปากซอย สุขุมวิท 23 
 ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลา 06.30-
 08.30 น. และ 15.30-17.30 น.

ส่วนพัฒนากายภาพ

ช่องทางการติดต่อ
สถานที ่ต ั ้ง : อาคารพัฒนาสภาพกายภาพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2649 5000 
ต่อ 12139 - 15202
website :  http://physdo.op.swu.ac.th

วันและเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา  08.30 - 16.30 น.

กิจกรรมการให้บริการนิสิต
1. ดูแลความปลอดภัยให้กับนิสิต ที่มีการจัด 
 กิจกรรมในพื้นที่มหาวิทยาลัย
 หมายเลขโทรศัพท์: 0 2649 5000 ต่อ 
 12139 หรือ 0 2264 4831
2. ดูแลให้ความช่วยเหลือนิสิตท่ีประสบอุบัติเหตุ
 ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
 หมายเลขโทรศัพท์: 0 2649 5000 ต่อ 
 12139 หรือ 0 2264 4831
3. มีรถบัส และรถตู้ให้บริการนิสิตที่มีการเรียน
 การสอนนอกสถานที่
 หมายเลขโทรศัพท์: 0 2649 5000 ต่อ 
 15202, 15688
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ช่องทางการติดต่อ
สถานที่ตั้ง : ส่วนกิจการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 ม.7 ต.องครักษ์  
อ.องครักษ์  จ.นครนายก 26120
หมายเลขโทรศัพท์ : 037 395 508
หมายเลขโทรสาร : 037 395 349
Website: http://dorm.swu.ac.th
Facebook: http://www.facebook.com/
DormSwu

วันและเวลาที่เปิดให้บริการ
งานสำานักงานกลาง : วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 
08.30 - 16.30 น. งานหอพัก : วันจันทร์ - ศุกร์ 
เวลา 08.30 - 22.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 13.00 - 21.00 น.

กิจกรรมการให้บริการนิสิต
1. บริการห้องพัก พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน
 ห้องพัก 
2.  บริการต่าง ๆ ภายในหอพัก ได้แก่ 
 2.1 โรงอาหาร ร้านถ่ายเอกสาร ร้านเสริมสวย
ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ร้านกาแฟ ตู้เอทีเอ็มธนาคาร
กรุงไทย ไทยพาณิชย์ ออมสิน ตู้บริการส่งคืน
หนังสือห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์ (BOOK Return) บริการซัก อบ รีด 
รับ-ส่งผ้าประจำาอาคาร มีจุดบริการนำ้าร้อนและ
ตู้เย็นส่วนกลาง ตู้นำ้าดื่ม และเครื่องซักผ้าหยอด
เหรียญ ถังดับเพลิงและสัญญาณไฟฉุกเฉินมีติด
ตั้งทุกอาคาร

ส่วนกิจการหอพักนิสิต
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 2.2 ลานกิจกรรมสำาหรับออกกำาลังกาย
และเล่นกีฬา ห้องอ่านหนังสือ ห้อง Happy 
Place และห้องประกอบพิธีทางศาสนา 
 2.3 ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ระบบ
เสียงตามสาย ระบบกล้องวงจรปิด ระบบประตู 
Gateway มีระบบการรักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง
 2.4 มีจุดจอดรถสวัสดิการรับ-ส่งนิสิตไป
ยังคณะและหน่วยงานอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
จุดขึ้นรถอยู่ที่บริเวณประตูหน้าหอพัก
 2.5 มีห้องบริการให้คำาปรึกษาแก่นิสิต อีก
ทั้งมีโครงการกิจกรรมเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ 
ด้านประเพณี จริยธรรม ด้านกีฬา ด้านบำาเพ็ญ
ประโยชน์

 2.6 มีห้องพยาบาลสำาหรับบริการนิสิต
ภายในหอพักที่มีอาการป่วยไม่มาก หากมีการ
เจ็บป่วยท่ีต้องได้รับการรักษาจากแพทย์จะมี
บริการรถรับ-ส่ง นิสิตไปยังโรงพยาบาลศูนย์การ
แพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี 24 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำา
อาคารคอยดูแลและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
 2.7 มีบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ในห้องพัก
ที่ชำารุด  มีพนักงานทำาความสะอาด พื้นที่นอก
ห้องพัก ทางเดินส่วนกลาง ห้องนำ้ารวม และ
บริเวณรอบอาคารทุกวัน
	 หมายเหตุ	การเปิด-ปิด	ร้านบางประเภทขึ้น
อยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัย
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ช่องทางการติดต่อ 
สถานที่ตั้ง :  อาคาร 23 มศว ประสานมิตร
  :  ห้องสมุดองครักษ์ มศว องครักษ์

Website :  http://lib.swu.ac.th/

e-mail : askl ibrarian@g.swu.ac.th/
    oklib@g.swu.ac.th

Facebook : libswu หรือ สำานักหอสมุดกลาง 
มศว / Oklib (Ongkharak Library, SWU)

Line : @libswu /oklib

ห้องสมุดประสานมิตร : โทรศัพท์ 0 2649 5443, 
0 2649 5000 ต่อ 15386 โทรสาร 0 2260 4514

ห้องสมุดองครักษ์ : โทรศัพท์ 0 2649 5421-2, 
0 2649 5000 ต่อ 21250-5

วันและเวลาที่เปิดให้บริการ
ห้องสมุดประสานมิตร 
เปิดภาคเรียน 
วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา  08.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ

ปิดภาคเรียน 
วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 16.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ

สำานักหอสมุดกลาง

ภาคฤดูร้อน 
วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ

ห้องสมุดองครักษ์
เปิดภาคเรียน
พื้นที่บริการชั้น 1 Learning Space = พื้นที่เพื่อ
การเรียนรู้  เปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด)
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00-22.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-18.00 น.
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พื้นที่บริการชั้น 2 Discovery Space = พื้นที่
เพื่อการเรียนรู้  
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00-20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์  เวลา 10.00-18.00 น.

พื้นที่บริการชั้น 3 - ชั้น 5 ให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศตามกลุ่มสาขาวิชา
วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์  เวลา 10.00-18.00 น.

หมายเหตุ
1. วันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดให้บริการเฉพาะพื้นที่ 
ชั้น 1 เวลา 08.00-18.00 น.
2. ช่วงสอบกลางภาค และ ช่วงสอบปลายภาค
ขยายเวลาให้บริการพื้นที่นั่งอ่านชั้น 1 และชั้น 2 
เปิดให้บริการไปจนถึงเวลา 23.00 น. (ตามเวลา
การปิดหอพัก)

ปิดภาคเรียน    
วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา 09.00-17.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์  เปิดให้
บริการเฉพาะพื้นที่นั่งอ่านชั้น 1 เวลา 08.00–
18.00 น.

ภาคฤดูร้อน      
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์   เปิดให้บริการเฉพาะพื้นที่
นั่งอ่านชั้น 1 เวลา 08.00–18.00 น.

กิจกรรมการให้บริการนิสิต
1. บริการยืมคืนทรัพยากรห้องสมุด ได้แก่
 หนังสือ ปริญญานิพนธ์ สื่อโสตทัศน์
2. บริการตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้า ได้แก่
  การแนะนำาการใช้ห้องสมุด แนะนำาการสืบค้น
 SWUDiscovery การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
  โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม (Endnote) 
3. บริการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม 
 (Turnitin)
4. บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด
5. บริการ IPAD สำาหรับการอ่านหนังสือและ
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์
6. บริการห้องศึกษาค้นคว้าและพื้นที่นั่งอ่าน
7. บริการคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นสารสนเทศ
 ทางอินเทอร์เน็ต
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ช่องทางการติดต่อ
สถานที ่ต ั ้ง : ชั ้น 11-14 อาคารนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สถานที ่ต ั ้ง :  ช้ัน 3 อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์   

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ หมายเลข
ภายใน 15045 (ประสานมิตร)

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ หมายเลข
ภายใน 21125 (องครักษ์)

หมายเลขโทรสาร : 0 2259 2217

Website : https://cc.swu.ac.th 

Facebook : https://www.facebook.com/
SWUComputerCenter 

วันและเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์ –ศุกร์  เวลา 08:30 – 18:30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08:30 – 16:30 น.

สำานักคอมพิวเตอร์
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กิจกรรมการให้บริการนิสิต.   บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

. การบริการให้คำาปรึกษาการใช้งานเครื่อง
 คอมพิวเตอร์ (Helpdesk) 
 บริการให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งการใช้บริการไอซีทีต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่บน
ระบบเครือข่ายบัวศรี เปิดบริการทุกวันยกเว้น
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารดังนี้
 Facebook : https://www.facebook.
com/SWUComputerCenter/messages/
 E-mail :  helpdesk@g.swu.ac.th

บัญชีใช้งาน และระบบเครือข่าย . SWU Account
 ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน มศว 
https://account.swu.ac.th/

	  บัวศรีไอดี (Buasri ID)
  บัญชีสำาหรับผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เครือข่ายบัวศรี)
เข้าใช้งานระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย
  การได้รับบัญชีบัวศรีไอดี
  m นิ สิ ตจะได้ รั บ ช่ือ บัญชีและรหั ส
ผู้ใช้งานภายใน 7 วัน หลังจากรายงานตัวและ
ชำาระเงินเรียบร้อยแล้ว
  การยกเลิกบัญชีบัวศรีไอดี
  m	นิสิตจะถูกยกเลิกสิทธิการใช้ ช่ือ
บัญชีและรหัสผู้ใช้งานภายใน 30 วัน หลังจาก
การข้ึนทะเบียนพ้นสภาพการเป็นนิสิตในระบบ
สมบูรณ์แล้ว โดยทำาการยกเลิกทุกกรณี
 	GAFE Account
  บัญชีผู้ ใช้งานที่มหาวิทยาลัยร่วมกับ
Google ภายใต้โดเมน @g.swu.ac.th
 	Office 365 Account
  บัญชีผู้ ใช้งานที่มหาวิทยาลัยร่วมกับ
Microsoft ภายใต้โดเมน @m.swu.ac.th
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  การได้รับบัญชี GAFE Account และ
Office365 Account
 ทำาการสมัครด้วยตนเองที ่ระบบ SWU 
Account ด้วยบัวศรีไอดีที่ https://account.
swu.ac.th
  การยกเลิก GAFE Account และ
Office365 Account
  m นิ สิตจะถูกยกเลิกสิทธิการใช้ชื่อ
บัญชีและรหัสผู้ใช้งานภายใน 30 วันหลังจาก
การขึ้นทะเบียนพ้นสภาพการเป็นนิสิตในระบบ
สมบูรณ์แล้ว ยกเว้น office 365 กรณีนิสิต
พ้นสภาพแบบสำาเร็จการศึกษาเป็นศิษย์เก่า ยัง
สามารถใช้งานได้ต่อไป

. เครือข่ายไร้สาย มศว (WiSE : Wireless
Services of Education)
 สามารถ Login ด้วย Buasri ID ผ่านหน้า-
Captive Portal โดยเลือก SSID ดังนี้ WiSE@
PSM WiSE@ONK WiSE@AIS และ WiSE@
true
 สามารถ Login ด้วย Buasri ID ตามด้วย @
swu.ac.th เช่น โดยเลือก SSID eduroam  โดย
รายละเอียดสามารถดูได้ที่ http://wise.swu.
ac.th 

. VPN (Virtual Private Network) หรือ
“เครือข่ายส่วนตัวเสมือน”
 บริการทรัพยากร ท่ีจัด ให้ เฉพาะนิสิต
คณาจารย์ และบุคลากรของ มศว แบบ

อินทราเน็ต โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงและเข้าใช้
ทรัพยากรผ่านผู้ให้บริการอื่น (ISP) ผู้ใช้เพียง
login ด้วย Buasri ID รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถดูได้ท่ี https://cc.swu.ac.th/services/
vpn

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา. ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา 
(SUPREME 2019)
 บริการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทางการศึกษาให้แก่นิสิต คณาจารย์ ซ่ึงประกอบ
ด้วย ทะเบียนนิสิต ลงทะเบียนเรียน ผลการ
เรียน ทุนการศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เป็นต้น (https://supreme.swu.ac.th)

. เว็บรายวิชา (SWU Course Web)
 บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์
ที่สำานักคอมพิวเตอร์ให้บริการ ได้แก่ ATutor 
(https://course.swu.ac.th) และ Moodle 
(https://moodle.swu.ac.th) ผู้ใช้เพียง login 
ด้วย Buasri ID

. SWU Mobile
 บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
มหาวิทยาลัยให้แก่ นิสิต คณาจารย์ บุคลากร
หน่วยงานและประชาชนทั่วไป ผ่านโทรศัพท์
มือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต สามารถดาวน์
โหลดเเอปพลิเคชัน ได้ที่ App Store และ
Google Play 
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e-mail : cemt@g.swu.ac.th
website : http://cemt.swu.ac.th
facebook : CEMT SWU (สำานักสื่อฯ มศว)
Line : @cemtswu

วันและเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ช่องทางการติดต่อ

มศว ประสานมิตร

สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 - 2 อาคาร 14

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15404-8

หมายเลขโทรสาร : 0 2260 3935

มศว องครักษ์ 

สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 21110-3

สำานักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา
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กิจกรรมการให้บริการนิสิต
1.  งานผลิตสื่อการเรียนรู้

 1.1  บริการผลิตสื่อการเรียนรู้

 1.2 บริการสตูดิโอถ่ายภาพ และสตูดิโอ

สำาหรับงานโทรทัศน์

 1.3 บริการถ่ายภาพน่ิงและถ่ายวีดิทัศน์

ด้วยระบบ HD และ 4K

 1.4 บริการห้องบันทึกเสียง

 1.5 บริการออกแบบกราฟิก

2. งานบริการระบบโสตทัศนูปกรณ์

 2.1 บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์งาน

กิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

 2.2 บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์หอดนตรี

และการแสดงอโศกมนตรี

 2.3 บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์สำาหรับ

การเรียนการสอน

 2.4 บ ริ ก า ร ร ะบบการสอนทา ง ไ กล

ปฏิสัมพันธ์ (ประสานมิตร-องครักษ์)

 2.5 บริการระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ 

(Video on Demand)

 2.6 บริการระบบการประชุมทางไกลผ่าน

จอภาพ (Video Conference)

 2.7 บริการระบบถ่ายทอดสด (Live)

 2.8 ใ ห้ คำ า ป รึ ก ษ า ง า น ร ะ บ บ โ ส ต

ทัศนูปกรณ์

3.  งานพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

 3.1 บริการออกแบบ วิจัย และพัฒนา

นวัตกรรมการศึกษา

 3.2 บริการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

 3.3 บริการฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย

 3.4 บริการฝึกอบรมองค์ความรู้ ด้ าน

เทคโนโลยีการศึกษา

 3.5 บริการฝึกทักษะปฏิ บัติ ง านด้ าน

เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา
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ช่องทางการติดต่อ
สถานที่ตั้ง : สำ า นั ก ง า น ศู น ย์ กี ฬ า สิ ริ น ธ ร 
    คณะพลศึกษา อาคารกีฬา 2 ชั้น 2
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    องครักษ์ 
   : สำานักงานคณบดีคณะพลศึกษา 
    อาคาร 1 คณะพลศึกษา (โรงยิม) 
    ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    ประสานมิตร 
               
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2649-5000 ต่อ  22552 
      ถึง 5 (องครักษ์)
                         0-2649-5000 ต่อ 15426 
        (ประสานมิตร)
หมายเลขโทรสาร : 037-395165

วันและเวลาที่เปิดให้บริการ
เปิดบริการทุกวันจันทร์-เสาร์ 

กิจกรรมการให้บริการนิสิต
1. บริการพื้นที่และสนามกีฬา 
 เวลา 06.30- 20.30 น. ดังนี้ 
    - สนามกีฬากลาง
    - สนามฟุตบอล 2
    - สนามซอฟท์บอล
    - สนามยิงธนู
    - ลานกิจกรรมในพื้นที่ศูนย์กีฬา ฯ ทุกแห่ง 
    - สนามเด็กเล่น
    - สนามกีฬากลางแจ้งด้านหลังอาคารกีฬา 1 
    - สนามเทนนิส (เปิดให้บริการเวลา 16.30 น.
 -20.30 น.) 
2. บริการอาคารและสนามกีฬา เวลา 16.30 น.
 - 20.30 น. ดังนี้
     - ศูนย์ออกกำาลังกาย มศว (SWU Fitness 
   Center) อาคารกีฬา 1
 - สนามแบดมินตัน อาคารกีฬา 2
 - อาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางนำ้า (SWU 
        Aquatic Center)

ศูนย์กีฬาสิรินธร 
คณะพลศึกษา

Srinakharinwirot University
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ข้อบังคับ
ระเบียบ
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ที่นิสิตควรรู้

Srinakharinwirot University

HANDBOOK 2022 | 33



ส่วนกิจการนิสิต

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

ส่วนการคลัง

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ส่วนพัฒนากายภาพ

ส่วนกิจการหอพักนิสิต

สำานักคอมพิวเตอร์

สำานักหอสมุดกลาง

สำานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ศูนย์กีฬาสิรินธร

คณะผู้จัดทำา
ส่วนกิจการนิสิต
ที่ปรึกษา  นายนฤพนธ์ สีแสด

เนื้อหา  นางสาวจุฑารัตน์  ศรีพุฒ

ออกแบบศิลป์ บริษัท ฟิกเกอร์พลัส จำากัด

ขอขอบคุณข้อมูล
จากหน่วยงานต่างๆ
ในการจัดทำาคู่มือนิสิตใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีการศึกษา 2565 
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Address
Student Affairs Office

สวนกิจการนิสิต 
ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท/โทรสาร 0 2260 9547

สวนกิจการนิสิต
ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนิสิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
63 หมู 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16
อำเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 26120

โทรศัพท 037 395 556 
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คู่มือนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565


