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	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2559	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีหลักสูตรที่เปิดสอนทุกระดับการศึกษา 
รวมทั้งสิ้น	26	หลักสูตร	156	สาขาวิชา	มีนิสิตใหม่	5,545	คน	นิสิตทั้งหมด	23,778	คน	และผู้ส�าเร็จการศึกษา	
4,442	 คน	 มีบุคลากรทั้งสิ้น	 5,445	 คน	 ในการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยมีโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ	
โครงการพัฒนานิสิต	มีผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการเรียนการสอน	มีรายละเอียดดังนี้

  หลักสูตรที่เปิดสอน

	 คณะ	 และหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน	 มีภารกิจในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา 
วสิยัทศัน์	 และพนัธกจิของมหาวทิยาลยั	 หลกัสตูรมกีารปรับปรงุให้ทนัสมยัและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ	 และส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 ปีการศึกษา	 2559	 มหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒมีหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนทัง้สิน้	26	หลกัสตูร	156	สาขาวชิา	จ�าแนกเป็นระดบัปรญิญาตรี	13	หลักสตูร 
79	 สาขาวิชา	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 1	 หลักสูตร	 1	 สาขาวิชา	 ปริญญาโท	 7	 หลักสูตร	 49	 สาขาวิชา	 และ 
ปรญิญาเอก	5	หลกัสตูร	27	สาขาวชิา	มรีายละเอยีดดงันี้

ตารางแสดงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559 จ�าแนกตามระดับการศึกษา

การจัดการศึกษา
 การจัดการศึกษา

ระดับการศึกษา ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา

ปริญญาตรี  79

		วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.) 19

		ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ศศ.บ.) 19

		การศึกษาบัณฑิต	(กศ.บ.) 16

		วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วศ.บ.) 8

		ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	(ศป.บ.) 5

		บริหารธุรกิจบัณฑิต	(บธ.บ.) 3

		แพทยศาสตรบัณฑิต	(พ.บ.) 2

		เศรษฐศาสตรบัณฑิต	(ศ.บ.) 2

		ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต	(ท.บ.) 1

		บัญชีบัณฑิต	(บช.บ.) 1

		พยาบาลศาสตรบัณฑิต	(พย.บ.) 1

		เภสัชศาสตรบัณฑิต	(ภ.บ.) 1

		รัฐศาสตรบัณฑิต	(ร.บ.) 1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต	(ป.บัณฑิต) 	1
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ระดับการศึกษา ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา

ปริญญาโท  49

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วท.ม.) 19

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(ศศ.ม.) 12

การศึกษามหาบัณฑิต	(กศ.ม.) 12

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	(วศ.ม.) 3

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	(ศป.ม.) 1

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(บธ.ม.) 1

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	(รป.ม.) 1

ปริญญาเอก 27

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(ปร.ด.) 17

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต	(กศ.ด.) 5

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(ศศ.ด.) 3

การศกึษามหาบณัฑติและปรชัญาดษุฎบีณัฑติ	(กศ.ม.)	และ	(ปร.ด.) 1

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 (ศ.ม.)	 และ	
(ปร.ด.) 1

26 หลักสูตร 156

 แผนภูมิแสดงจำนวนสาขาว�ชาที่เป�ดสอน
มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ

17.3131.41

 79 สาขาว�ชา 

27 สาขาว�ชา 49 สาขาว�ชา 
%%

1 สาขาว�ชา 
0.64% 50.64%

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

ปร�ญญาโท

ปร�ญญาเอก 

ปร�ญญาตร� 

แผนภูมิแสดงจำนวนนิสิตใหม ปการศึกษา 2559

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปร�ญญาโท ปร�ญญาเอก ปร�ญญาตร� 

9.27
514 คน

%

88.71
4,919 คน 

%

0.09 %

107 คน
1.93%

5 คน

จำานวนสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559
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ระดับการศึกษา

นิสิตใหม่ นิสิตทั้งหมด ผู้สำาเร็จการศึกษา

จำานวน (คน) ร้อยละ จำานวน (คน) ร้อยละ จำานวน (คน) ร้อยละ

ปริญญาตรี 4,919 88.71 20,048 84.31 3,874 87.21

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 5 0.09 18 0.08 13 0.29

ปริญญาโท 514 9.27 2,723 11.45 426 9.59

ปริญญาเอก 107 1.93 989 4.16 129 2.91

รวมทั้งสิ้น 5,545 100.00 23,778 100.00 4,442 100.00

 

  จำานวนนิสิต

	 ปีการศกึษา	 2559	 มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมนีสิติใหม่ทัง้สิน้	 5,545	 คน	นสิติทัง้หมด	 23,778	 คน 
และผูส้�าเรจ็การศกึษา	4,442	คน	มรีายละเอียด	ดังนี้

ตารางแสดงจ�านวนนิสิตใหม่ นิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 และผู้ส�าเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2558 จ�าแนกตามระดับการศึกษา
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ทีม่า	:	นสิติใหม่และนสิิตทัง้หมด	ปีการศกึษา	2559	:	กองบริการการศกึษา	ส�ารวจเมือ่วนัที	่5	กนัยายน	2559				

      	:	ผูส้�าเรจ็การศกึษา	ปีการศึกษา	2558	:	กองบรกิารการศกึษา	ส�ารวจเม่ือวนัที	่12	ตลุาคม	2559

จำานวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559

จำานวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2559
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  การได้งานทำาของบัณฑิต

	 มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒจดัพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร	 ประจ�าปีการศกึษา	 2557	ณ	มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ	อ�าเภอองครกัษ์	จงัหวดันครนายก	เมือ่วนัที	่8	มถุินายน	2559	บณัฑติปรญิญาตร	ี4,167	คน	(เฉพาะ
ทีต่อบแบบส�ารวจ)	ได้งานท�าภายใน	1	ปี	จ�านวน	3,016	คน	คดิเป็นร้อยละ	72.38	(ไม่รวมบณัฑิตท่ีศกึษาต่อ)	ในจ�านวน
บัณฑติท่ีได้งานท�าเป็นบณัฑติในกลุม่สาขาวทิยาศาสตร์สขุภาพ	656	คน	 (ร้อยละ	21.75)	กลุม่สาขาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย	ี1,064	คน	(ร้อยละ	35.28)	และกลุม่สาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,296	คน	(ร้อยละ	42.97)	

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปร�ญญาโท ปร�ญญาเอก ปร�ญญาตร� 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปร�ญญาโท ปร�ญญาเอก ปร�ญญาตร� 

แผนภูมิแสดงจำนวนนิสิตทั้งหมด ปการศึกษา 2559

แผนภูมิแสดงจำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 2559

2,723 คน 
%

84.31%

20,048 คน 

0.08
18 คน

% 11.45
989 คน 
4.16%

426 คน 
%

87.21%

3,874 คน 

0.29
13 คน

% 9.59
129 คน 
2.91%

656 คน

35.28%

42.97%

3.19 %

18.33 %
78.48 %

การไดงานทำของบัณฑิตปริญญาตรี 

รุนปการศึกษา 2557

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากร ปการศึกษา 2559

 

ว�ทยาศาสตร�สุขภาพ ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

ข�าราชการ พนักงานมหาว�ทยาลัย ลูกจ�าง

174 คน

998 คน4,273 คน

21.75%

1,064 คน
1,296 คน

จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

การได้งานทำาของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2557
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ทีม่า	:	กองการเจ้าหน้าที	่ส�ารวจเมือ่วนัท่ี	18	เมษายน	2557

  บุคลากร

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2559	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีบุคลากรท้ังส้ิน	 5,445	 คน	 (อัตราคนครอง) 
เป็นข้าราชการ	 จ�านวน	 998	 คน	 คดิเป็นร้อยละ	 18.33	พนกังานมหาวทิยาลัย	 จ�านวน	 4,273	 คน	 คดิเป็นร้อยละ 
78.48	และลกูจ้าง	จ�านวน	174	คน	คดิเป็นร้อยละ	3.19	จ�าแนกได้ดงันี้

ตารางแสดงจ�านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2559 จ�าแนกตามประเภทบุคลากร

ประเภทบุคลากร

จำานวนคน (อัตราคนครอง)

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ งบจัดสรรรัฐบาล รวมทั้งสิ้น

1. ข้าราชการ 998 - - 998

				สายวชิาการ 564 - - 564

				สายสนบัสนนุวิชาการ 434 - - 434

2. พนักงานมหาวทิยาลยั 3,158 1,077 38 4,273

				สายวชิาการ 864 34 - 898

				สายสนบัสนนุวิชาการ 2,294 1,043 38 3,375

3. ลูกจ้าง 174 - - 174

				ลกูจ้างประจ�า 174 - - 174

รวมทัง้สิน้ 4,330 1,077 38 5,445

 
ทีม่า	:	กองการเจ้าหน้าที	่ส�ารวจเมือ่วนัที	่1	กันยายน	2559

656 คน

35.28%

42.97%

3.19 %

18.33 %
78.48 %

การไดงานทำของบัณฑิตปริญญาตรี 

รุนปการศึกษา 2557

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากร ปการศึกษา 2559

 

ว�ทยาศาสตร�สุขภาพ ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

ข�าราชการ พนักงานมหาว�ทยาลัย ลูกจ�าง

174 คน

998 คน4,273 คน

21.75%

1,064 คน
1,296 คน

จำานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2559
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  โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศในการผลิตบัณฑิต

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2559	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ในการผลติบณัฑติทัง้สิน้	94	โครงการ	มผีูเ้ข้าร่วมโครงการ	775	คน	เป็นอาจารย์	196	คน	นสิิต	525	คน	และบุคลากร	
54	คน	มรีายละเอยีดดงันี้

คณะ/

หน่วยงาน
โครงการ ประเทศ

จำานวนผูเ้ข้าร่วม

โครงการ

มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ

รวม 94 โครงการ รวม 775 คน

อาจารย์ 196 คน

นสิติ 525 คน

บคุลากร 54 คน

คณะแพทยศาสตร์ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม	

(พวอ.)	

ระดบัปรญิญาเอก

สหราชอาณาจกัร

บรเิตนใหญ่และ

ไอร์แลนด์เหนอื

นสิติ	1	คน

คณะแพทยศาสตร์ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม	

(พวอ.)	

ระดบัปรญิญาเอก

ญีปุ่น่ นสิติ	1	คน

คณะแพทยศาสตร์ โครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก	(คปก.) สาธารณรฐั

ออสเตรยี

นสิติ	1	คน

คณะแพทยศาสตร์ โครงการวจิยั	เรือ่ง	Effects	of	VH02,	a	Novel	Urea	

Derivative:	In	Vitro	and	in	Vivo	Studies

ญีปุ่น่ นสิติ	1	คน

คณะทนัตแพทยศาสตร์ โครงการแลกเปลี่ยนตามข้อตกลงความร่วมมือทาง

วชิาการกบั	Tokyo	Medical	and	Dental	University	

(TMDU)

ญีปุ่น่ อาจารย์	1	คน

นสิติ	4	คน

คณะทนัตแพทยศาสตร์ โครงการแลกเปลีย่นตามข้อตกลงความร่วมมอื

ทางวิชาการกับ	Kyushu	Dental	University	(KDU)

ญีปุ่น่ อาจารย์	1	คน

นสิติ	3	คน

คณะเภสัชศาสตร์ โครงการท�าความตกลงร่วมมือในการแลกเปล่ียน

นสิติกับ	Osaka	University	of	Pharmaceutical

Sciences

ญีปุ่น่ อาจารย์	4	คน

คณะเภสชัศาสตร์ โครงการท�าความตกลงร่วมมือในการแลกเปล่ียนนสิติ

กบั	School	of	Pharmaceutical	Sciences,

Chiba	University

ญีปุ่น่ อาจารย์	4	คน

คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการแลกเปล่ียนนิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์กับ	

Graduate	 School	 of	 Nursing	 and	 School	 of	

Nursing	,	Osaka	City	University

ญีปุ่น่ อาจารย์	2	คน

นสิติ	5	คน
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คณะ/

หน่วยงาน

โครงการ ประเทศ

จำานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

คณะสหเวชศาสตร์ โครงการพฒันามาตรฐานการศกึษาวิชาชพี

กายภาพบ�าบัดรองรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน

ร่วมกบั	Hong	Kong	Polytechnic	University

เขตบริหารพเิศษ

ฮ่องกงแห่ง

สาธารณรฐั

ประชาชนจนี

อาจารย์	 16	 คน

นสิติ	11	คน	

บคุลากร	12	คน

คณะสหเวชศาสตร์ โครงการพฒันามาตรฐานการศกึษาวิชาชพี

กายภาพบ�าบดัรองรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน

ร่วมกบั	Universiti	Kebangsaan	Malaysia	(UKM)

สหพนัธรฐั

มาเลเซยี

อาจารย์	17	คน

บุคลากร	1	คน

คณะพลศึกษา โครงการเจรจาความร่วมมอืทางวิชาการกบั

International	Development,	Faculty	of

Health	and	Life	Sciences

สหราชอาณาจกัร

บรเิตนใหญ่และ

ไอร์แลนด์เหนอื

อาจารย์	1	คน

คณะพลศกึษา โครงการเจรจาความร่วมมอืทางวิชาการกบั

The	State	University	of	Surabaya	และ

Semarang	State	University

สาธารณรัฐ

อนิโดนเีซยี

อาจารย์	2	คน

คณะพลศกึษา โครงการเจรจาความร่วมมอืทางวิชาการกบั	3	

มหาวทิยาลยัในประเทศสาธารณรฐัฟิลิปปินส์	ได้แก่	

Republic	of	the	Philippines	Iligan	Institute

of	Technology	of	the	Mindanao	State	

University,	University	of	Santo	Thomas	และ	

Technological	University	of	the	Philippines

สาธารณรัฐ

ฟิลปิปินส์

อาจารย์	3	คน

คณะพลศกึษา โครงการประชุมแลกเปล่ียนทางวชิาการกบั	Ministry	

of	Education	Youth	and	Sport	Kingdom	of	

Cambodia	

ราชอาณาจกัร

กมัพชูา

อาจารย์	5	คน

คณะพลศกึษา โครงการติดตามนสิติแลกเปลีย่นจาก	Sendai	

University

ญีปุ่น่ อาจารย์	5	คน

คณะพลศกึษา โครงการเจรจาความร่วมมอืด้านการแลกเปลีย่น

หลกัสตูรการศึกษากบั	Philippine	Association	of	

Extension	Program	Implementors	(PAEPI)	และ	

MSU-IIT,	Mindanao,	Philippines	

สาธารณรฐั

ฟิลปิปินส์

อาจารย์	12	คน

คณะพลศึกษา โครงการเจรจาความร่วมมอืทางวิชาการกบั	National	

Institute	of	Physical	Education	and	Sport

ราชอาณาจกัร

กมัพชูา

อาจารย์	6	คน

คณะพลศกึษา โครงการเจรจาความร่วมมอืทางด้านวชิาการกบั	

Department	of	Physical	Education	at

Kyungnam	University

สาธารณรัฐเกาหลี อาจารย์	12	คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการทนุนสิติฝึกงานกับ	University	of	Fukui ญีปุ่น่ อาจารย์	2	คน	

นสิติ	5	คน
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คณะ/

หน่วยงาน

โครงการ ประเทศ

จำานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

คณะเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมผลติภัณฑ์

การเกษตร

โครงการสร้างความร่วมมือด้านการพฒันาหลกัสตูร

ต่างประเทศกับ	Faculty	of	Engineering	and	

Biomedical	Center,	Yamaguchi	University	และ	

National	Institute	of	Technology,	Okinawa	

College

ญีปุ่น่ อาจารย์	4	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการแลกเปลีย่นเยาวชนเมอืงพีเ่มอืงน้องเพือ่การ

ส่งเสรมิศกัยภาพของเยาวชน	และกระชับความ

สมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกรงุเทพฯ	กบัต่างประเทศ

ณ	กรงุโซล	สาธารณรัฐเกาหลี

สาธารณรฐัเกาหลี นสิติ	1	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการประสบการณ์การศกึษาในประเทศตะวันออก	

ณ	Sungkyunkwan	University

สาธารณรฐัเกาหลี นสิติ	3	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการทนุสนบัสนนุการเรียนภาษาและวฒันธรรมใน

ประเทศตะวนัออก	ณ	Hankuk	University	of	

Foreign	Studies	

สาธารณรฐัเกาหลี นสิติ	3	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการแลกเปลีย่นวฒันธรรม	ณ	University	of	

Northern	Iowa	

สหรฐัอเมรกิา		 นสิติ	1	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการศกึษาภาษาและวัฒนธรรมจีน	ณ	Nantong	

University

สาธารณรฐั

ประชาชนจนี

นสิติ	2	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการศกึษาและแลกเปลีย่นวฒันธรรมจนี	ณ	

Yangzhou	University	ทนุรฐับาลมลฑลเจยีงชู

สาธารณรฐั

ประชาชนจนี

นสิติ	1	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการศกึษาและแลกเปลีย่นวฒันธรรมจนี	ณ	

Jiangsu	Normal	University	ทนุรัฐบาลมลฑลเจยีงชู

สาธารณรฐั

ประชาชนจนี

นสิติ	1	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการศกึษาและแลกเปลีย่นวฒันธรรมจนี	ณ	

Nantong	University	ทนุรฐับาลมลฑลเจยีงชู

สาธารณรฐั

ประชาชนจนี

นสิติ	3	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการศกึษาและแลกเปลีย่นวฒันธรรมจนี	ณ	

Yunnan	University

สาธารณรฐั

ประชาชนจนี

นสิติ	4	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการแลกเปลีย่นวฒันธรรมภายใต้รฐับาลญีปุ่่น	ณ	

Yokohama	international	University

ญีปุ่น่ นสิติ	1	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการแลกเปลีย่นวฒันธรรมภายใต้รฐับาลไทย	ณ	

Tokyo	Gakugei	University

ญีปุ่น่ นสิติ	2	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการศกึษาและแลกเปลีย่นวฒันธรรม	ณ	

Ryukoku	University		

ญีปุ่น่ นสิติ	1	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการศกึษาเพิม่พนูความรูด้้านภาษาญีปุ่่น	หลัก

สตูรภาษาญึปุ่น่	ณ	Meiji	University

ญ่ีปุน่ นสิติ	1	คน
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คณะ/

หน่วยงาน

โครงการ ประเทศ

จำานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

คณะมนุษยศาสตร์ โครงการ	Young	Social	Entrepreneurs	2016 สาธารณรฐั

สงิคโปร์

นสิติ	3	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการพฒันาทักษะภาษาองักฤษ	ณ		Saint	

George	International	College

แคนาดา นสิติ	9	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการศกึษาและแลกเปลีย่นวฒันธรรมประเทศ

เวยีดนาม	ณ	Vietnam	National	University	

Ho	Chi	Minh	City

สาธารณรฐั

สงัคมนยิม

เวยีดนาม

นสิติ	14	คน

คณะมนุษยศาสตร์ โครงการพฒันาอาจารย์ด้านภาษาตะวันตก	ณ	British	

Study	Centres	School	of	English,	West	

London	College,	London,	United	Kingdom

สหราชอาณาจักร

บรเิตนใหญ่และ

ไอร์แลนด์เหนอื

บคุลากร	1	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการทนุพฒันาความสามารถทางภาษาองักฤษ	ณ	

กรงุลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	รุน่ท่ี	2

สหราชอาณาจักร

บรเิตนใหญ่และ

ไอร์แลนด์เหนอื

นสิติ	46	คน	

บคุลากร	2	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการเข้าร่วมประชมุและเสนอผลงานของนสิติ	

เรือ่ง	“ปัญหาและกลวิธท่ีีใช้ในการแก้ปัญหาการเขยีน

จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ภาษาองักฤษของพนกังานไทย

ในสถานประกอบการนานาชาตทิีส่ือ่สารกบัผูใ้ช้ภาษา

องักฤษและไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทีห่นึง่	ในการ

ประชุมนานาชาติ	Communication	in	Multicul-

tural	Society		

สหพนัธรัฐรสัเซยี นสิติ	1	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการ	U.S.	Department	of	state	หรือ	Young	

Southeast	Asian	Leaders	Initiative	(YSEALI)	

Academic	Fellowship	ณ	เมืองกัวลาลมัเปอร์	

ประเทศมาเลเชยี

สหพนัธรฐั

มาเลเซยี

นสิติ	1	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการ	U.S.	Department	of	state	หรือ	Young	

Southeast		Asian	Leaders	Initiative	(YSEALI)	

ASEAN	Summit	ณ	รฐัมอนแทนา	รฐัลุยเซยีนา	และ

วอชงิตนั	ดีซี	ประเทศสหรฐัอเมรกิา

สหรฐัอเมรกิา นสิติ	1	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการ	State	Alumni	Environmental

Workshop	at	Cambodia

ราชอาณาจกัร

กมัพชูา

นสิติ	1	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการ	ASEAN	Peace	Project,	Philippines สาธารณรฐั

ฟิลปิปินส์

นสิติ	1	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการ	Young	Social	Entrepreneur	of	

Singapore	International	Foundation		

สาธารณรฐั

สิงคโปร์

นสิติ	1	คน
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คณะ/

หน่วยงาน

โครงการ ประเทศ

จำานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

คณะมนุษยศาสตร์ โครงการ	The	4th	International	Conference	on	

Language,	Education	and	Innovation	2016

สาธารณรฐั

สงัคมนยิม

เวยีดนาม

นสิติ	1	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการ	The	culture	exchange	program	Called	

Work	and	Travel	in	USA	2015	-	2016	Program	

(Life	Guard	in	Washington,	D.C.)

สหรฐัอเมรกิา นสิติ	11	คน

คณะมนุษยศาสตร์ โครงการศกึษาและแลกเปล่ียนวฒันธรรม

ราชอาณาจกัรกัมพชูา	ณ	Phnom	Penh

International	University

ราชอาณาจักร

กมัพชูา

นสิติ	7	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการแลกเปลีย่นนสิติกับ	Hankuk	University	of	

Foreign	Studies	(HUFS)

สาธารณรฐัเกาหลี นสิติ	3	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการแลกเปลีย่นนสิติระบบ	7+1	ณ	Hankuk	

University	of	Foreign	Studies

สาธารณรฐัเกาหลี นสิติ	3	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการภาษาและวฒันธรรมเกาหลขีององค์กร	

KOICA

สาธารณรฐัเกาหลี นสิติ	1	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการ	The	culture	exchange	program	called	

Work	and	Travel	in	USA	2016	Program

(Life	Guard	in	Washington,	D.C.)

สหรฐัอเมรกิา นสิติ	1	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการแลกเปลีย่นนสิติระบบ	3+1	ณ	Beijing	

Union	University

สาธารณรฐั

ประชาชนจนี

นสิติ	14	คน

คณะมนุษยศาสตร์ โครงการนกัศกึษาแลกเปลีย่นระหว่างมหาวทิยาลยั

การเรยีนการสอนรายวชิา	ภตอ	491	ประสบการณ์

การศึกษาในประเทศตะวันออก	

ญีปุ่น่ นสิติ	3	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการ	Long	–	term	Exchange	Program	

School	of	Political	Science	and	Economics	

(SPSE)	ณ	Meiji	University

ญีปุ่น่ นสิติ	1	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการแลกเปลีย่นนสิติ	ณ	สาธารณรฐัสงัคมนยิม

เวยีดนาม

สาธารณรฐั

สงัคมนยิม

เวยีดนาม

นสิติ	3	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการแลกเปลีย่นนสิติระบบ	3+1	หรอื	3.5	+	0.5	

กบั	Vietnam	National	University	-	Ho	Chi	Minh	

City	(University	of	Social	Sciences	and	

Humanities)

สาธารณรฐั

สงัคมนยิม

เวยีดนาม

นสิติ	15	คน

คณะมนุษยศาสตร์ โครงการแลกเปลีย่นนสิติ	ณ	Vietnam	National	

University	-	Ho	Chi	Minh	City	(University	of	

Social	Sciences	and	Humanities)

สาธารณรฐั

สงัคมนยิม

เวยีดนาม

นสิติ	9	คน
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โครงการ

คณะมนุษยศาสตร์ โครงการเรยีนภาษาฝรัง่เศส	ส�าหรบันสิติวชิาเอก

ฝรัง่เศส	ณ	Centre	de	Linguistique	Appliquee	:	

CLA

สาธารณรฐัฝรัง่เศส นสิติ	10	คน

คณะมนุษยศาสตร์ โครงการเรยีนภาษาจนี	ณ	Guangdong	University	

Of	Foreign	Studies	

สาธารณรฐั

ประชาชนจนี

นสิติ	1	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการแลกเปลีย่นนสิติระบบ	3+1	ณ	Beijing	

Union	University

สาธารณรฐั

ประชาชนจนี

นสิติ	14	คน

คณะมนุษยศาสตร์ โครงการแลกเปลีย่นนกัศึกษา	ณ	Yamaguchi	

University	เพือ่ศกึษาภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุน่

โครงการแลกเปลีย่นนกัศึกษา	ณ	Kanazawa	

University		เพือ่ศกึษาภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น่	

โครงการแลกเปลีย่นนกัศึกษา	ณ	Naruto	University	

of	Education	เพือ่ศกึษาภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น่	

โครงการแลกเปลีย่นนกัศึกษา	ณ	Tokyo	University	

of	Foreign	Studies	เพือ่ศกึษาภาษาและวฒันธรรม

ญีปุ่น่

ญีปุ่น่ นสิติ	4	คน

นสิติ	2	คน

นสิติ	2	คน

นสิติ	2	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการทนุรฐับาลญีปุ่น่	Japanese	Government	

(Mobukagahusho	-MEXT)	Scholarship

ณ	Yamaguchi	University

ญีปุ่น่ นสิติ	1	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการศกึษาและแลกเปลีย่นวฒันธรรม	ณ	

Vietnam	National	University	-	Ho	Chi	Minh	

City	(University	of	Social	Sciences	and	

Humanities)				

สาธารณรฐั

สังคมนยิม

เวยีดนาม

นสิติ	9	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการศกึษาและแลกเปลีย่นวฒันธรรมประเทศ

เวยีดนาม		ณ	Phnom	Penh	International

University		

ราชอาณาจกัร

กัมพชูา

นสิติ	15	คน

คณะมนุษยศาสตร์ โครงการ	ASEAN	-	India	Student	Exchange	

Programme	2015	

สาธารณรฐัอนิเดีย นสิติ	1	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการแลกเปลีย่นนสิติระบบ	7+1	กบั	Hankuk	

University	of	Foreign	Studies	

สาธารณรฐัเกาหลี นสิติ	3	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการศกึษาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลขีององค์กร	

KOICA	ณ	Kyung	Hee	University	

สาธารณรฐัเกาหลี นสิติ		1		คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการแลกเปลีย่นนสิติระบบ	3+1	ณ	Pusan	

National	University

สาธารณรฐัเกาหลี นสิติ	7	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการนกัศึกษาแลกเปลีย่น	ณ	Guangdong	

University	Of	Foreign	Studies

สาธารณรฐั

ประชาชนจนี

นสิติ	1	คน



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รายงานประจ�าปี 2559 39

คณะ/

หน่วยงาน

โครงการ ประเทศ

จำานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

คณะมนุษยศาสตร์ โครงการนกัศึกษาแลกเปลีย่น	ณ	Tokyo	Gakugei	

University

ญีปุ่น่ นสิติ	2	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการนกัศึกษาแลกเปลีย่น	ณ	Hitotsubashi	

University

ญีปุ่น่ นสิติ	1	คน

คณะมนษุยศาสตร์ โครงการนกัศึกษาแลกเปลีย่นวฒันธรรม	ศกึษาต่อ

ณ	Saint	George	International	College

แคนาดา นสิติ	10		คน

คณะสงัคมศาสตร์ โครงการส่งเสรมิการอบรมแลกเปล่ียนนสิติ

ณ	Meiji	University

ญ่ีปุน่ นสิติ	5	คน

คณะสงัคมศาสตร์ โครงการ	SWU	Summer	School	ร่วมกบั

Hochschule	Neu-Ulm	University	of

Applied	Sciences

สหพนัธ์สาธารณรฐั

เยอรมนี

อาจารย์		4	คน

นสิติ	17	คน	

บคุลากร		5	คน

คณะสังคมศาสตร์ โครงการแลกเปลีย่นประสบการณ์ร่วมกับ	University	

of	Canberra

เครอืรฐั

ออสเตรเลยี

อาจารย์	3	คน	

นสิติ	60	คน	

บคุลากร		5	คน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการความร่วมมอืการพฒันาวทิยาลยัศลิปศกึษา	

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

(ระดับปรญิญาตรี)

สาธารณรฐั

ประชาธปิไตย

ประชาชนลาว

นสิติ	2	คน

คณะศลิปกรรมศาสตร์ โครงการความร่วมมอืกบั	Meiji	University ญีปุ่น่ นสิติ	1	คน

คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการลงนามความร่วมมอืทางวชิาการกบั	Fontys	

International	Business	School,	Fontys

University	of	Applied	Sciences

ราชอาณาจักร

เนเธอร์แลนด์

อาจารย์		11	คน	

บคุลากร	2	คน

คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการประชุมความร่วมมอืทางวชิาการ	พร้อมฟัง

บรรยาย	Didactic	Profiler	และแลกเปล่ียนความคดิ

เหน็กับ	Fontys	International	Business	School,	

Fontys	University	of	Applied	Sciences

ราชอาณาจกัร

เนเธอร์แลนด์

อาจารย์		13	คน	

บคุลากร	2	คน

คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการเจรจาความร่วมมอืทางวิชาการกบั	H.R.	

College	of	Commerce	&	Economics

สาธารณรฐัอนิเดีย อาจารย์	10	คน	

บคุลากร	2	คน

คณะเศรษฐศาสตร์ พธิปิีดโครงการแลกเปลีย่นนกัศกึษากบั	Meiji	

University	(ความร่วมมอืระหว่าง	คณะมนษุยศาสตร์	

คณะสงัคมศาสตร์	และคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ)

ญีปุ่น่ อาจารย์	20	คน	

นสิติ	18	คน	

บคุลากร	12	คน

คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการอบรมการใช้	Software	Didactic	Profiler	

ให้กบัคณาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์	โดย

วทิยากรจาก	Fontys	University	of	Applied	

Sciences

ราชอาณาจกัร

เนเธอร์แลนด์

อาจารย์	10	คน

บคุลากร	2	คน
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คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการบรรยายพเิศษให้กบันสิติระดบัปรญิญาเอก	

หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ/ปรชัญาดษุฎี

บณัฑติ	โดย	ผูเ้ช่ียวชาญจาก	The	College	of	Social	

and	Behavioral	Science,	Department	of	

Economics,	The	University	of	Utah

สหรัฐอเมรกิา อาจารย์	4	คน	

นสิติ	7	คน	

บคุลากร	2	คน

คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการหารอืความร่วมมอืกบั	Meiji	University	 ญีปุ่น่ อาจารย์	8	คน	

บคุลากร	2	คน

วทิยาลยันานาชาติ

เพือ่ศกึษาความยัง่ยนื

โครงการแลกเปลีย่นนสิติกับ	La	Rochelle	Business	

School	of	Tourism

สาธารณรฐัฝรัง่เศส นสิติ	5	คน

วทิยาลยันานาชาติ

เพือ่ศกึษาความยัง่ยนื

โครงการปรญิญาร่วม	ณ	ต่างประเทศ	ภายใต้สญัญา

ความร่วมมอืทางวชิาการในการแลกเปลีย่นนสิติกบั	

La	Rochelle	Business	School	of	Tourism

สาธารณรฐัฝรัง่เศส นสิติ	2	คน

วทิยาลยันวตักรรม

สือ่สารสงัคม

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารโดยอาจารย์พเิศษ	

(Visiting	Professor)	จาก	State	University

ครัง้ที	่1	ปีการศึกษา	2558

สหรัฐอเมรกิา อาจารย์		5	คน	

นสิติ	60	คน

วิทยาลยันวตักรรม

สือ่สารสงัคม

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารโดยอาจารย์พเิศษ	

(Visiting	Professor)	จาก	University	of	Essex

ครัง้ที	่2	ปีการศึกษา	2558

สหราชอาณาจักร

บรเิตนใหญ่และ

ไอร์แลนด์เหนอื

อาจารย์	2	คน	

นสิติ	35	คน

วิทยาลยันวตักรรม

สือ่สารสงัคม

โครงการสร้างภาคทีางวิชาการในและต่างประเทศ	:	

กจิกรรมเจรจาความร่วมมอืทางวิชาการและการผลติ

บณัฑติกับ	State	University	

สหรฐัอเมรกิา อาจารย์	5	คน

สถาบันวจิยัพฤติกรรม

ศาสตร์

โครงการ	13th	IPRC	การประชมุวชิาการ	ครัง้ที	่13	

ร่วมกบั	University	Putra	Malaysia

เรือ่ง	“Enhancing	Individual	and	Community	

Quality	of	Life”

สหพนัธรฐั

มาเลเซยี

อาจารย์	4	คน	

นสิติ			21	คน	

บคุลากร			4	คน

 



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รายงานประจ�าปี 2559 41

  กิจกรรมโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศในการผลิตบัณฑิต

Kyushu	Dental	University	(KDU)
ประเทศญ่ีปุ่น

ร่วมมอืกับคณะทันตแพทยศาสตร์

Tokyo	Medical	and	Dental	University	(TMDU)	
ประเทศญีปุ่น่

ร่วมมือกบัคณะทันตแพทยศาสตร์

School	of	Pharmaceutical	Sciences,	Chiba	University	
ประเทศญีปุ่่น

ร่วมมอืกับคณะเภสัชศาสตร์

Hong	Kong	Polytechnic	University
เขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี

ร่วมมือกับคณะสหเวชศาสตร์

Osaka	University	of	Pharmaceutical	Sciences
ประเทศญ่ีปุน่

ร่วมมือกบัคณะเภสชัศาสตร์

Graduate	School	of	Nursing	and	School	of	Nursing,
Osaka	City	University	ประเทศญ่ีปุ่น

ร่วมมอืกบัคณะพยาบาลศาสตร์

International	Development,	Faculty	of	Health
and	Life	Sciences

ประเทศสหราชอาณาจกัรบรเิตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนอื
ร่วมมือกับคณะพลศกึษา

Universiti	Kebangsaan	Malaysia	(UKM)
ประเทศสหพนัธรฐัมาเลเซยี
ร่วมมือกบัคณะสหเวชศาสตร์
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Iligan	Institute	of	Technology	of	the
Mindanao	State	University,	University	of	Santo	Thomas,	

Technological	University	of	the	Philippines
ประเทศสาธารณรฐัฟิลิปปินส์
ร่วมมือกับคณะพลศกึษา

Sendai	University	ประเทศญีปุ่่น
ร่วมมอืกับคณะพลศกึษา

National	Institute	of	Physical
Education	and	Sport,

ประเทศราชอาณาจกัรกัมพชูา
ร่วมมือกับคณะพลศกึษา

The	State	University	of	Surabaya	and
Semarang	State	University	ประเทศสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี

ร่วมมอืกบัคณะพลศกึษา

Ministry	of	Education	Youth	and	Sport,	
ประเทศราชอาณาจักรกมัพชูา

ร่วมมอืกบัคณะพลศกึษา

Philippine	Association	of	Extension	Program
	Implementors	(PAEPI)	and	MSU-IIT
Mindanao,	ประเทศสาธารณรฐัฟิลิปปินส์

ร่วมมือกบัคณะพลศกึษา

University	of	Fukui	ประเทศญ่ีปุ่น
ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

Department	of	Physical	Education	at	
Kyungnam	University	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ร่วมมอืกบัคณะพลศกึษา
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Meiji	University	ประเทศญ่ีปุ่น
ร่วมมือกบัคณะมนษุยศาสตร์

Faculty	of	Engineering	and	Biomedical	Center,	
Yamaguchi	University	and	National	

Institute	of	Technology,	Okinawa	College
ประเทศญ่ีปุน่

ร่วมมือกับคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร

Hochschule	Neu-Ulm	University	of	Applied	Sciences,	
ประเทศสหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมนี

ร่วมมอืกับคณะสังคมศาสตร์

Meiji	University	ประเทศญ่ีปุ่น
ร่วมมือกบัคณะสังคมศาสตร์

Fontys	International	Business	School,
Fontys	University	of	Applied	Sciences

ประเทศราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์
ร่วมมอืกับคณะเศรษฐศาสตร์

H.R.	College	of	Commerce	&	Economics,	
ประเทศสาธารณรัฐอนิเดยี

ร่วมมอืกับคณะเศรษฐศาสตร์

University	of	Canberra	ประเทศเครอืรฐัออสเตรเลีย
ร่วมมอืกบัคณะสังคมศาสตร์

Fontys	International	Business	School,
Fontys	University	of	Applied	Sciences

ประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ร่วมมือกบัคณะเศรษฐศาสตร์
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Fontys	University	of	Applied	Sciences,	
ประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ร่วมมือกับคณะเศรษฐศาสตร์

Meiji	University	ประเทศญ่ีปุ่น
ร่วมมือกบัคณะเศรษฐศาสตร์

Meiji	University	ประเทศญ่ีปุ่น
ร่วมมือกบัคณะเศรษฐศาสตร์

University	Putra	Malaysia
ประเทศสหพนัธรัฐมาเลเซยี

ร่วมมือกับสถาบันวจิยัพฤติกรรมศาสตร์

The	College	of	Social	and	Behavioral	Science,	Depart-
ment	of	Economics,	The	University	of	Utah,

ประเทศสหรัฐอเมรกิา
ร่วมมือกบัคณะเศรษฐศาสตร์

State	University,	United	States	of	America	and	
University	of	Essex

ประเทศสหราชอาณาจักรบรเิตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนอื
ร่วมมอืกบัวทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสังคม
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  การพัฒนานิสิต

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2559	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมโีครงการและกจิกรรมพฒันานสิติ	 ทัง้สิน้	 481	
โครงการ	 เป็นโครงการด้านการพัฒนาจรยิธรรมนสิติ	 112	 โครงการ	 ด้านพฒันาบคุลกิภาพและสขุภาพ	 63	 โครงการ 
ด้านการส่งเสริมให้นิสิตมีจิตส�านึกสาธารณะ	 92	 โครงการ	 และโครงการด้านการพัฒนาวิชาชีพและวิชาการ 
214	โครงการ	มีรายละเอียดดังนี้

คณะ/หน่วยงาน

โครงการและกิจกรรมพัฒนานสิติ

รวม
พัฒนา

จริยธรรมนสิติ

พัฒนา

บคุลกิภาพและ

สขุภาพ

ส่งเสริมให้นสิติมี

จิตสำานกึ

สาธารณะ

พัฒนาวชิาชพี

และวชิาการ

คณะแพทยศาสตร์ 11 8 2 11 32

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 3 2 1 1 7

คณะเภสชัศาสตร์ 2 4 1 8 15

คณะพยาบาลศาสตร์ 3 3 1 3 10

คณะสหเวชศาสตร์ 13 3 8 4 28

คณะพลศกึษา 2 1 1 3 7

โรงพยาบาลชลประทาน 1 1 3 2 7

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 3 1 5 14

คณะวิทยาศาสตร์ 9 12 9 44 74

คณะวัฒนธรรมสิง่แวดล้อมและ
การท่องเทีย่วเชงินเิวศ

3 2 3 4 12

คณะมนุษยศาสตร์ 27 27 56 110

คณะสงัคมศาสตร์ 1 1 3 16 21

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3 6 7 16

คณะเศรษฐศาสตร์ 3 4 5 20 32

วทิยาลัยนวตักรรมสือ่สารสังคม 1 2 1 2 6

วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศกึษา
ความยัง่ยนื

4 3 1 4 12

วทิยาลัยโพธวิชิชาลยั 1 1 1 2 5

สถาบันวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ 6 2 3 6 17

ส�านกัทดสอบทางการศกึษา
และจติวทิยา

1 2 3

ส�านกัหอสมดุกลาง 1 2 1 4

ศนูย์วิทยาศาสตรศึกษา 3 1 8 12

กองกจิการนสิติ 10 5 10 12 37

รวมทัง้สิน้ 112 63 92 214 481
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  ผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการเรียนการสอน

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีผลงานทางวิชาการเพ่ือประกอบการเรียนการสอนรวมท้ังส้ิน	 551	 เรื่อง 
เป็นผลงานด้านการวจิยั	 228	 เรือ่ง	 ต�ารา	 8	 เรือ่ง	 เอกสารประกอบการสอน	 37	 เรือ่ง	 บทความวชิาการ	 223	 เรือ่ง 
บทความวิจัย	 26	 เรื่อง	 และผลงานทางวิชาการอื่นๆ	 29	 เร่ือง	 ส�าหรับผลงานทางวิชาการเพ่ือประกอบการเรียน 
การสอนจ�าแนกตามคณะ/หน่วยงานมรีายละเอยีดดังนี้

คณะ/หน่วยงาน

ผลงาน

รวม
วจัิย ตำารา

เอกสาร

ประกอบการสอน
บทความ

บทความ

วจัิย
อืน่ๆ

คณะแพทยศาสตร์ 21 2 28 5 56

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 19 5 1 25

คณะเภสชัศาสตร์ 16 3 19

คณะพยาบาลศาสตร์ 4 2 6

คณะสหเวชศาสตร์ 22 22

คณะพลศึกษา 22 3 1 26

โรงพยาบาลชลประทาน 4 4

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11 11

คณะวิทยาศาสตร์ 47 47

คณะวัฒนธรรมสิง่แวดล้อม
และการท่องเทีย่วเชงินเิวศ

23 5 28

คณะมนุษยศาสตร์ 1 26 2 29

คณะสงัคมศาสตร์ 17 48 65

คณะศึกษาศาสตร์ 2 2 70 74

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 3 4

คณะเศรษฐศาสตร์ 17 17

บณัฑติวิทยาลยั 10 1 4 15

วทิยาลัยนานาชาติเพือ่ศกึษาความยัง่ยนื 3 1 4

วทิยาลัยโพธวิชิชาลยั 1 4 5

สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ 3 3

สถาบันวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ 10 12 22

สถาบันวจิยัและพัฒนาการศกึษาพเิศษ 4 2 1 2 9

ส�านกัทดสอบทางการศกึษาและจติวิทยา 1 13 14

ส�านกันวตักรรมการเรยีนรู้ 29 4 33

ส�านักหอสมุดกลาง 1 1 2

ส�านกัคอมพวิเตอร์ 1 1

ศนูย์วิทยาศาสตรศึกษา 4 2 4 10

รวมท้ังสิน้ 228 8 37 223 26 29 551

หน่วย  :  เรือ่ง

หมายเหต	ุ	อืน่	ๆ	เช่น	หนงัสอื	งานแปล	ผลงานสร้างสรรค์	อนสุทิธบิตัร	แอปพลเิคชนับนมอืถือ




