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 โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง

 มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒถอืก�าเนดิขึน้ช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่ 2 ในกระแสสงัคมทีเ่ริม่คล่ีคลาย 
จากการตื่นตระหนกภัยสงคราม ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้ก่อก�าเนิดขึ้น 
เพื่อมุ่งเน้นความสมานฉันท์และผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษาเพื่อให้โลกใบนี้เจริญ 
ก้าวหน้าและมีสติปัญญามากขึ้น  ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น 
ได้รบัพระราชด�ารจิากพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล ให้ดแูลเรือ่งการศกึษา ทรงมีพระราชด�ารสั 
แก่ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงป่ิน มาลากลุ ความว่า “ขอให้ท�ำงำนนีต่้อไปให้ส�ำเรจ็ อย่ำทิง้เรือ่งนีเ้ป็นอันขำด” 
นบัแต่นัน้มา  ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล จงึด�าเนนิการวางแผน บกุเบกิ และจดัซือ้ท่ีดนิ จ�านวน 93 ไร่ 
1 งาน 18 ตารางวา ก่อตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง” ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 
พุทธศักราช 2492 ณ ถนนประสานมิตร กรุงเทพมหานคร โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบว่าด้วยการ 
จัดการโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง เพื่อผลักดันการศึกษาทางด้านวิชาชีพครู ในช่วงเวลาที่วิชาชีพครูขาดแคลน 
และไม่สมดลุกบัการขยายตวัของสงัคม อกีทัง้ศาสตร์ด้านการศกึษายงัใหม่ต่อสังคมในขณะนัน้ โดยเร่ิมต้นการศึกษา 
ในระดับวุฒิประกาศนียบัตรครูประถมศึกษาและประกาศนียบัตรครูมัธยมศึกษา ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น 
มาลากุล  จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทด้านการศึกษาทั้งที่โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง วิทยาลัยวิชาการศึกษา และสังคมไทย

 เมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูช้ันสูงได้ถือก�าเนิดขึ้นแล้ว  กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งต้ังหลวงสวัสดิสาร 
ศาสตรพุทธิ อธิบดีกรมวิสามัญศึกษาในขณะนั้นให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงคนแรก 
ระหว่างพุทธศักราช 2492 – 2496  ท่านเป็นผู้น�าและผู้วางรากฐานระเบียบแบบแผนของการฝึกหัดครู   
เป็นผู้บุกเบิกงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบแผนของปูชนียบุคคล 
ในวิชาชีพครูอย่างสูงยิ่ง

 ประวัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ชื่อภาษาอังกฤษ : Srinakharinwirot University  ชื่อย่อ : 

มศว - SWU) พัฒนาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงและวิทยาลัยวิชาการศึกษา  โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง 

สถาปนาเมื่อพุทธศักราช 2492 วิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อพุทธศักราช 2496 และมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒเมื่อพุทธศักราช 2517



มหาวิทยาลัยศร ีนคร ินทรวิโรฒ 
รายงานประจำาปี 2559 11

 วิทยาลัยวิชาการศึกษา

 พุทธศักราช 2496 เกิดปัญหาการขาดแคลนครูและนักการศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี  
ผู้น�าการศึกษาสมัยใหม่หรือผู้น�าการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยมในสังคมไทย เสนอให้จัดตั้งวิทยาลัยวิชาการ 
ศึกษาเพื่อเพิ่มวุฒิครูให้ถึงขั้นปริญญาทั้งในระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เช่นเดียวกับวิชาชีพอื่น  
กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา และให้เรียกช่ือว่า “วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ”   
ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2496 เป็นต้นมา  กระทรวงศึกษาธิการได้ด�าเนินการตราพระราชบัญญัต ิ
วิทยาลัยวิชาการศึกษาและน�าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อทรงลง 
พระปรมาภิไธย เมื่อวันท่ี 16 กันยายน พุทธศักราช 2497 โดยศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  
เป็นผู้รักษาการในต�าแหน่งอธิการ  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ด�ารงต�าแหน่งอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่  
7 มีนาคม พุทธศักราช 2499 จนถึงพุทธศักราช 2511
 วิทยาลัยวิชาการศึกษา ภายใต้การน�าของ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ได้พัฒนาแนวคิดแบบ 
พพิฒันาการนยิมและการเรยีนการสอนสมัยใหม่จากสงัคมตะวันตก โดยวางระบบห้องสมดุ ระบบคะแนน ระบบ 
การวัดผล รวมทัง้วิชาการศกึษาสมยัใหม่ทีก้่าวหน้าทีส่ดุในสงัคมไทยขณะนัน้ นอกจากนัน้วทิยาลยัวชิาการศึกษา 
ยงัได้รบัการช่วยเหลอืทัง้ด้านบคุลากร หนงัสอื และทนุการศกึษามากมาย จนอาจกล่าวได้ว่า วทิยาลยัวชิาการศกึษา 
มีระบบการศึกษาที่ก้าวหน้าที่สุดในช่วงเวลานั้น ตราหรือเครื่องหมายของวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นสมการ 
ทางด้านคณิตศาสตร์ y = ex (Exponential Curve) เส้นกราฟของการขยายเพิ่มขึ้น มีความหมายสอดคล้อง 
กับปรัชญาที่ว่า “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” หรือ “สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา” หรือ “Education is  
Growth” รวมทัง้สอดคล้องกบั “สเีทาแดง” สเีทาเป็นสขีองสมอง หมายถงึ “ความคดิ” และสแีดงเป็นสีของเลือด 
หมายถึง “ความกล้าหาญ” สีเทาแดง จึงหมายถึง “คิดอย่างกล้าหาญ”
 วิทยาลัยวิชาการศึกษา เปิดสอนครั้งแรก 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการ 
มัธยมศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา และ สาขาวิชาอาชีวศึกษา การแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา พุทธศักราช 2497 ประกอบด้วย
 1.  ส�านักงานอธิการวิทยาลัย
 2. คณะวิชาการศึกษา
 3.   คณะวิชาวิจัยการศึกษา
 4.   คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์    
 5.   คณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 วิทยาลัยวิชาการศึกษาเจริญเติบโตและขยายตัวมาตามล�าดับและตั้งวิทยาเขตใหม่ดังนี้
 1. วันที่ 11 มิถุนายน พุทธศักราช 2498  จัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน 
 2.  วันที่ 8 กรกฎาคม พุทธศักราช 2498  จัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน จังหวัดชลบุรี  
นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาคแห่งแรกในประเทศไทยที่สอนถึงระดับปริญญา 
 3.  วันที่ 25 มกราคม พุทธศักราช 2510  จัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก  
 4.  วันที่ 27 มีนาคม พุทธศักราช 2511  จัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม 
 5.  วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2511  จัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา 
 6.  วันที่ 27 มีนาคม พุทธศักราช 2512  จัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา พระนคร  
 7.  วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2513  จัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา พลศึกษา
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 เมื่อศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร เข้ารับต�าแหน่งอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา เห็นว่า 
การด�าเนินงานของวิทยาลัยวิชาการศึกษาไม่มีความคล่องตัวเป็นอันมาก จึงได้ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะ 
วิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภาวิทยาลัยวิชาการศึกษา และวันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2513   
ได้เสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ต่อประธานสภาวิทยาลัยวิชาการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง พร้อมท้ังเสนอต่อเลขาธิการ 
สภาการศึกษาแห่งชาติเพื่อพิจารณาอีกทางหนึ่ง วันที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2517 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยก 
ฐานะวทิยาลยัวชิาการศกึษาเป็นมหาวทิยาลยั และวนัที ่6 มนีาคม พทุธศกัราช 2517 ได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจาก 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานชือ่ “ศรนีครนิทรวโิรฒ” 
ให้แก่มหาวิทยาลัย มีความหมายว่า มหำวิทยำลัยที่เจริญเป็นศรีสงำ่แก่มหำนคร วันที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช  
2517 ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 91 ตอนที่ 112  
ตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช 2517 และสังกัดทบวง 
มหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 โดยพระราชบัญญติัมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ พทุธศักราช 2517 วทิยาลัยวชิาการศกึษาท้ัง 8 แห่ง  
จึงรวมกันเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ดังนี้
 1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
 4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา
 5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
 6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
 7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
 8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
 และสถาบันสมทบ 1 แห่ง คือวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ (ปัจจุบันคือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี) 
กระทรวงสาธารณสุข
 วันที่ 29 ธันวาคม พุทธศักราช 2518 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับบริจาคที่ดินในเขตต�าบล 
ศีรษะกระบือ อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จากบริษัทท�านาศีรษะกระบือ เนื้อที่ 947 ไร่ 2 ตารางวา  
และก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในเวลาต่อมา 
 ระหว่างพุทธศักราช 2532 – 2539 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับสนองนโยบายภาครัฐ 
ในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของมหาวิทยาลัย โดยการรวมวิทยาเขตที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและยกฐานะ
วิทยาเขต ดังนี้
 1. พุทธศักราช 2532 เริ่มมีการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา รวมกับคณะพลศึกษา เป็นคณะพลศึกษา
 2. พุทธศักราช 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา
 3. พุทธศักราช 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร
 4. พุทธศักราช 2536 มีการรวมวิทยาเขตปทุมวัน วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตประสานมิตรเป็น
วิทยาเขตกลาง 
 5. พุทธศักราช 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 6. พุทธศักราช 2539 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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 ในระยะเริ่มแรกน้ันมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ วันที่ 25 
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติให้มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนทิศทางการผลิตบัณฑิตโดยมุ่งเน้น 
การผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นพื้นที่ด�าเนินการ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีพื้นที่หลัก 
ในการด�าเนนิภารกจิ 2 แห่ง คอื (1) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร เป็นพืน้ทีเ่พ่ือพฒันาไปสู่การเป็น 
มหาวิทยาลัยกลางเมืองที่ทันสมัยและพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นพื้นที่เพื่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี

 การจัดตั้งคณะ สถาบัน ส�านัก และหน่วยงาน 
 1. พุทธศักราช 2497 – 2518 จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  ส�านักทดสอบ 
ทางการศึกษาและจิตวิทยา  ส�านักงานอธิการบดี  ส�านักหอสมุดกลาง  คณะมนุษยศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์  คณะพลศึกษา  และบัณฑิตวิทยาลัย  
 2.  พุทธศักราช 2525 – 2529 (แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 5) จัดต้ัง 
คณะแพทยศาสตร์  
 3.  พุทธศักราช 2535 – 2539 (แผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 7) จัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์   
คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะสหเวชศาสตร์*  ส�านักคอมพิวเตอร์  สถาบันพัฒนา 
การท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม*  ส�านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา*  และคณะเภสัชศาสตร์  
 4. พุทธศักราช 2540 – 2544 (แผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 8) จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์*  
สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร*  สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ*  ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา*  ศูนย์การแพทย์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี**  
 5. พุทธศักราช 2545 – 2549 (แผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 9) จัดต้ังวิทยาลัยนานาชาต ิ
เพื่อศึกษาความยั่งยืน*  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม*  ศูนย์บริการวิชาการ***  ส�านักงานบริหารกิจการ 
หอพัก  และศูนย์กีฬา มศว***  
 6. พุทธศักราช 2550 – 2554 (แผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 10) จัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย* 
ส�านกัวชิาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ*  คณะเทคโนโลยแีละนวตักรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร*  และรบัโอน 
โรงพยาบาลชลประทาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มาสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จัดตั้งคณะ 
วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (โดยการรวมสถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรกับสถาบัน 
พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน)  จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ  สถาบัน 
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้  และสถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา
 7. พุทธศักราช 2555 – 2559 (แผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 11) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ ล�าดับที่ 21 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  
และส�านักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะเปลี่ยนชื่อเป็นคณะเศรษฐศาสตร์

หมำยเหตุ  *  เป็นส่วนงานในก�ากับของมหาวิทยาลัยโดยมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

            **  เป็นหน่วยงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์    

 ***  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้มีการบริหารจัดการที่ต่างไปจาก  

  ส่วนงานในก�ากับ ฐานะไม่เทียบเท่าคณะ สถาบัน ส�านัก
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มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
องครักษ

 พุทธศักราช 2546 – 2548 มหาวิทยาลัยด�าเนินการซื้อที่ดิน 3 แปลง คือแปลงที่ 1 วันที่ 28 สิงหาคม  
พุทธศักราช 2546 ซื้อที่ดินด้านที่ติดกับคณะสังคมศาสตร์ เนื้อที่ 3 ไร่ 99 ตารางวา แปลงที่ 2 วันที่ 29 ธันวาคม 
พุทธศักราช 2547 ซื้อที่ดินด้านที่ติดกับคลองแสนแสบ เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา และแปลงที่ 3 วันที่  
31 มกราคม พุทธศกัราช 2548 ซ้ือทีด่นิด้านทีต่ดิกบัคณะศกึษาศาสตร์ เนือ้ท่ี 3 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา ซ่ึงการซือ้ 
ที่ดินแปลงนี้มีผลท�าให้มหาวิทยาลัยสามารถเข้าออกผ่านถนนอโศกมนตรีได้โดยตรง 

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีโรงเรียนสาธิต 5 แห่ง คือ (1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม (2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ฝ่ายมัธยม (3) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (4) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (5) โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม  

 การติดต่อกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0 – 2649 – 5000 โทรสาร 0 – 2258 – 4007 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.swu.ac.th

 2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เลขที่ 107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต – นครนายก คลอง 16 อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 
โทรศัพท์ 0 – 2649 – 5000 โทรสาร 037 – 322 – 616  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.swu.ac.th

เส้นทางติดต่อกับมหาวิทยาลัย
มี 3 เส้นทาง คือ 
(1) ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท 
(2) ถนนอโศกมนตรี  
(3) ถนนเพชรบุรี

เส้นทางติดต่อกับมหาวิทยาลัย
คือถนนรังสิต – นครนายก




