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	 1.	 นำยศุภกิจ	สิริกิจขจร	นิสิตปริญญำตรี	คณะแพทยศำสตร์	ได้รับรำงวัลผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิง
คุณธรรม	จริยธรรม	ประจ�ำปีกำรศึกษำ	2561	จำกแพทยสภำ

	 2.	 นำยธัชพล	 วรวิริยะประเสริฐ	 นำงสำวศิรดำ	 สวัสดี	 นำงสำวณัฐชำวริศ	 ลักษมีวิโรจน์กุล	 นำงสำว 
อริสำ	อินต๊ะปวน	นำยสรกฤต	อรุณโสภำ	นำงสำวมะลิวัลล์	แซ่ผู่	และนำงสำวสุจิรำ	มูลอำษำ	นิสิตปริญญำตรี 
คณะสังคมศำสตร์	ได้รับรำงวัลชนะเลิศ	กำรแข่งขันประกวดแผนกำรตลำดและกำรสร้ำงแบรนด์ระดับเอเชีย	
Global	 Brand	Planning	Competition	 2018	จำก	Global	 Chinese	Marketing	 Federation	ประเทศ
สิงคโปร์				
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ประวัติมหาวิทยาลัย



มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
(ชื่อภาษาอังกฤษ : Srinakharinwirot University ชื่อย่อ : มศว - SWU) พัฒนาจากโรงเรยีน
ฝึกหัดครูชั้นสูงและวิทยาลัยวิชาการศึกษา โรงเรยีนฝึกหัดครูชั้นสูงสถาปนาเม่ือพุทธศักราช 2492 
ยกฐานะเป็นวทิยาลัยวชิาการศึกษาเม่ือพุทธศักราช 2496 และยกฐานะเป็นมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
เม่ือพุทธศักราช 2517

พ.ศ. 

2496

พ.ศ. 

2498

  ก่อต้ังวิทยาลัยวิชาการศึกษา
     ในบรเิวณเดียวกับโรงเรยีนฝึกหัดครู
     ชั้นสูงและให้รวมสถาบันท้ังสองแห่ง
     เป็นสถาบันเดียวกัน เพ่ือเปิดสอนวิชา  
     ทางการศึกษาในระดับปรญิญา
     ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศร ี
     เป็นผู้อ�านวยการ

  จัดต้ังหน่วยสาธิต แผนกฝึกหัด
     ครูมัธยม โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษา 

 โอนหน่วยสาธิต แผนกฝึกหัด 
    ครูมัธยม โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษา 
    และจัดต้ังเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน 

 จัดต้ังวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
 รบัโอนสถาบันระหว่างชาติส�าหรบัการค้นคว้า  

    เรื่องของเด็ก (International Institute  
    for Child Study) จากองค์การการศึกษา 
    วิทยาศาสตร ์และวัฒนธรรมแห่ง
    สหประชาชาติ หรอื ยูเนสโก (UNESCO) 
    และเปล่ียนชื่อเป็นสถาบันส�าหรบัการค้นคว้า
    เรื่องเด็กกรุงเทพฯ (Bangkok Institute 
    For Child Study : BICS)

พ.ศ. 

2492
 ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากุล

    ก่อต้ังโรงเรยีนฝึกหัดครูชั้นสูง
    และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธ ิ
    เป็นผู้อ�านวยการคนแรก

พ.ศ. 

2495
 จัดต้ังโรงเรยีนประสานมิตร 

    ปัจจุบันคือ “โรงเรยีนสาธิต
    มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
    ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)”

พ.ศ. 

2497
 เปิดสอน 4 คณะแรก 

    และ 1 ส�านักงาน คือ 
        คณะวิชาการศึกษา 
        คณะวิชาวิจัยการศึกษา 
        คณะวิชามนุษยธรรมศึกษา
        และสังคมศาสตร ์
        คณะวิชาวิทยาศาสตร์
        และคณิตศาสตร ์
        ส�านักงานอธิการวิทยาลัย
        บัณฑิตท่ีจบการศึกษาจะได้รบั
        วุฒิการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

พ.ศ. 

2499
 จัดต้ังโรงเรยีนประถมสาธิต 

    วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปัจจุบันคือ
    “โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัย
    ศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร
    (ฝ่ายประถม)”

พ.ศ. 2492
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  จัดต้ังส�านักงานทดสอบ
     ทางการศึกษาและจิตวิทยา

  จัดต้ังวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
     มหาสารคาม

  จัดต้ังวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
     สงขลา

พ.ศ. 

2510

พ.ศ. 

2502

  จัดต้ังวิทยาลัยวิชาการศึกษา
     พิษณุโลก

 จัดต้ังวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
    พระนคร
    ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ    
    เหล่าสุนทร
    เป็นอธิการบดี

พ.ศ. 2496

พ.ศ. 

2515
 กระทรวงศึกษาธิการได้ระบุ

    ในแผนพัฒนาการศึกษา
    แห่งชาติ ฉบับท่ี 3 ให้วิทยาลัย
    วิชาการศึกษา เปิดสอน
    หลักสูตรการศึกษาขั้นดุษฎีบัณฑิต

พ.ศ. 

2511

พ.ศ. 

2512

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    เสด็จพระราชด�าเนินพรอ้มด้วย
    สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิตต์ิพระบรมราชินีนาถ
    มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิต
    วิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นครั้งแรก

พ.ศ

2504

พ.ศ. 

2513
 วิทยาลัยพลศึกษา เข้ามา   

    สมทบ และเรยีกชื่อว่า 
    วิทยาลัยวิชาการศึกษา  
    พลศึกษา
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พ.ศ. 

2529
 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ

    สยามบรมราชกุมาร ีทรงส�าเรจ็การศึกษา   
    ปรญิญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
    สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์

พ.ศ. 

2528
 จัดต้ังคณะแพทยศาสตร์

พ.ศ. 

2532
  ส�านักหอสมุดกลางย้ายมายัง

     อาคารสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ
     สยามบรมราชกุมารี

  ยุบมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
     วิทยาเขตพลศึกษา
     มารวมกับคณะพลศึกษา ท่ีวิทยาเขต
     ประสานมิตร

พ.ศ. 

2524
 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ

    สยามบรมราชกุมารี
    ทรงเข้าศึกษาต่อในระดับ
    ปรญิญาเอก

 จัดต้ังสถาบันทักษิณคดีศึกษา 
    ณ มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ     
    วิทยาเขตสงขลา

พ.ศ. 

2518
 จัดต้ังคณะมนุษยศาสตร์
 จัดต้ังคณะวิทยาศาสตร์
 จัดต้ังคณะสังคมศาสตร์
 จัดต้ังคณะพลศึกษา 

     (5 คณะแรกเริ่มของมหาวิทยาลัย 
      รวมคณะศึกษาศาสตร)์

 จัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย
 สถาบันระหว่างชาติส�าหรบัค้นคว้า 

     เรื่องเด็ก เปล่ียนชื่อเป็น “สถาบันวิจัย 
     พฤติกรรมศาสตร”์ (Behavioral
     Science Research Institute)

พ.ศ. 

2523

พ.ศ. 

2517
 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รบัการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย 

    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัย   
    ศรนีครนิทรวิโรฒ” 

 วิทยาลัยวิชาการศึกษาท้ัง 8 แห่ง ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
    ศรนีครนิทรวิโรฒ ต่อท้ายด้วยชื่อวิทยาเขตท่ีต้ัง

 ส�านักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เปล่ียนชื่อเป็นส�านัก
    ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (Educational and
    Psychological Test Bureau)
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  ส�านักหอสมุดกลางย้ายมายัง
     อาคารสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ
     สยามบรมราชกุมารี

  ยุบมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
     วิทยาเขตพลศึกษา
     มารวมกับคณะพลศึกษา ท่ีวิทยาเขต
     ประสานมิตร

พ.ศ. 

2533
พ.ศ. 

2536

 มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ   
    วิทยาเขตบางแสน แยกตัวและ
    ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา

 มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 
    วิทยาเขตพิษณุโลก แยกตัวและยกฐานะ
    เป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร

 จัดต้ังคณะศิลปกรรมศาสตร์
 จัดต้ังส�านักคอมพิวเตอร ์
 ยุบมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ    

    วิทยาเขตปทุมวัน และวิทยาเขต  
    บางเขนมารวมกับวิทยาเขต
    ประสานมิตร เป็นวิทยาเขตกลาง

 จัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 เริ่มก่อสรา้งศูนย์การแพทย์

    สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ
    สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 

2535

พ.ศ. 

2539
 จัดต้ังคณะเภสัชศาสตร ์
 จัดต้ังคณะสหเวชศาสตร์
 มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ

    วิทยาเขตสงขลา แยกตัวและ
    ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ

พ.ศ. 

2537
 มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ วิทยาเขต 

    มหาสารคาม แยกตัวและยกฐานะเป็น  
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 จัดต้ังสถาบันพัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ือ
    อนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม

 จัดต้ังคณะทันตแพทยศาสตร์

พ.ศ. 

2538

 จัดต้ังส�านักส่ือและเทคโนโลยี
    การศึกษา
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พ.ศ. 

2529
 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ

    สยามบรมราชกุมาร ีทรงส�าเรจ็การศึกษา   
    ปรญิญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
    สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์

พ.ศ. 

2528
 จัดต้ังคณะแพทยศาสตร์

พ.ศ. 

2532
  ส�านักหอสมุดกลางย้ายมายัง

     อาคารสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ
     สยามบรมราชกุมารี

  ยุบมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
     วิทยาเขตพลศึกษา
     มารวมกับคณะพลศึกษา ท่ีวิทยาเขต
     ประสานมิตร

พ.ศ. 

2524
 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ

    สยามบรมราชกุมารี
    ทรงเข้าศึกษาต่อในระดับ
    ปรญิญาเอก

 จัดต้ังสถาบันทักษิณคดีศึกษา 
    ณ มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ     
    วิทยาเขตสงขลา

พ.ศ. 

2518
 จัดต้ังคณะมนุษยศาสตร์
 จัดต้ังคณะวิทยาศาสตร์
 จัดต้ังคณะสังคมศาสตร์
 จัดต้ังคณะพลศึกษา 

     (5 คณะแรกเริ่มของมหาวิทยาลัย 
      รวมคณะศึกษาศาสตร)์

 จัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย
 สถาบันระหว่างชาติส�าหรบัค้นคว้า 

     เรื่องเด็ก เปล่ียนชื่อเป็น “สถาบันวิจัย 
     พฤติกรรมศาสตร”์ (Behavioral
     Science Research Institute)

พ.ศ. 

2523

พ.ศ. 

2517
 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รบัการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย 

    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัย   
    ศรนีครนิทรวิโรฒ” 

 วิทยาลัยวิชาการศึกษาท้ัง 8 แห่ง ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
    ศรนีครนิทรวิโรฒ ต่อท้ายด้วยชื่อวิทยาเขตท่ีต้ัง

 ส�านักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เปล่ียนชื่อเป็นส�านัก
    ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (Educational and
    Psychological Test Bureau)
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  ส�านักหอสมุดกลางย้ายมายัง
     อาคารสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ
     สยามบรมราชกุมารี

  ยุบมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
     วิทยาเขตพลศึกษา
     มารวมกับคณะพลศึกษา ท่ีวิทยาเขต
     ประสานมิตร

พ.ศ. 

2533
พ.ศ. 

2536

 มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ   
    วิทยาเขตบางแสน แยกตัวและ
    ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา

 มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 
    วิทยาเขตพิษณุโลก แยกตัวและยกฐานะ
    เป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร

 จัดต้ังคณะศิลปกรรมศาสตร์
 จัดต้ังส�านักคอมพิวเตอร ์
 ยุบมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ    

    วิทยาเขตปทุมวัน และวิทยาเขต  
    บางเขนมารวมกับวิทยาเขต
    ประสานมิตร เป็นวิทยาเขตกลาง

 จัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 เริ่มก่อสรา้งศูนย์การแพทย์

    สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ
    สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 

2535

พ.ศ. 

2539
 จัดต้ังคณะเภสัชศาสตร ์
 จัดต้ังคณะสหเวชศาสตร์
 มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ

    วิทยาเขตสงขลา แยกตัวและ
    ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ

พ.ศ. 

2537
 มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ วิทยาเขต 

    มหาสารคาม แยกตัวและยกฐานะเป็น  
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 จัดต้ังสถาบันพัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ือ
    อนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม

 จัดต้ังคณะทันตแพทยศาสตร์

พ.ศ. 

2538

 จัดต้ังส�านักส่ือและเทคโนโลยี
    การศึกษา

19รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



 รบัโอนโรงพยาบาลชลประทาน  
    กระทรวงสาธารณสุข และ
    เรยีกชื่อว่าศูนย์การแพทย์ปัญญา
    นันภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัย
    ศรนีครนิทรวิโรฒ

 จัดต้ังสถาบัน  
    วิจัยศิลปวัฒนธรรม

 จัดต้ังศูนย์
    วิทยาศาสตรศึกษา

พ.ศ. 

254ุ6
 สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม

    เปล่ียนชื่อเป็น
    สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

พ.ศ. 

2547
พ.ศ. 

2549

 จัดต้ังวิทยาลัย
    นานาชาติเพ่ือศึกษา
    ความยั่งยืน

 จัดต้ังศูนย์กีฬา มศว

 จัดต้ังวิทยาลัย
    นวัตกรรมส่ือสารสังคม

พ.ศ. 

2543

พ.ศ. 

2542

 จัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร์
 จัดต้ังสถาบันส่ิงแวดล้อม 

    และทรพัยากร
พ.ศ. 

2544

 จัดต้ังศูนย์การแพทย์
     สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ   
     สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 

2550

 จัดต้ังศูนย์บรกิารวิชาการ
 จัดต้ังส�านักงานบรหิาร  

    กิจการหอพัก

พ.ศ. 

2545
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พ.ศ. 

2552
พ.ศ. 

2553

พ.ศ. 

2555

 จัดต้ังส�านักนวัตกรรมการเรยีนรู้

 จัดต้ังสถาบันวิจัยและ 
    พัฒนาการศึกษาพิเศษ

 จัดต้ังสถาบันยุทธศาสตร์
    ทางปัญญาและวิจัย

 จัดต้ังคณะวัฒนธรรม
    ส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว 
    เชิงนิเวศ (รวมสถาบัน
    ส่ิงแวดล้อม และทรพัยากร 
    กับสถาบันพัฒนา
    การท่องเท่ียวเพ่ืออนุรกัษ์
    ส่ิงแวดล้อมเข้าด้วยกัน)

 จัดต้ังสถาบันวิจัยพัฒนาและ
    สาธิตการศึกษา (โรงเรยีนสาธิต
    มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ    
    องครกัษ์)

 โรงพยาบาลชลประทาน
    เปล่ียนชื่อเป็น
    ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 
    ชลประทาน 

 จัดต้ังคณะบรหิารธุรกิจเพ่ือสังคม
 จัดต้ังวิทยาลัยอุตสาหกรรม  

    สรา้งสรรค์

พ.ศ. 

2559
 มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ

    เปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย
    ในก�ากับของรฐั

 ส�านักวิชาเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบาย   
    สาธารณะเปล่ียนชื่อเป็นคณะเศรษฐศาสตร์

 คณะสหเวชศาสตรเ์ปล่ียนชื่อเป็น
    คณะกายภาพบ�าบัด

 โอนศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาไปสังกัด
    คณะวิทยาศาสตร์

 จัดต้ังศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ สังกัด
    คณะศึกษาศาสตร ์(รวมสถาบันวิจัยและ
    พัฒนาการศึกษาพิเศษและภาควิชา
    การศึกษาพิเศษเข้าด้วยกัน) 

 ส�านักงานบรหิารกิจการหอพัก
    เปล่ียนชื่อเป็นศูนย์บรหิารกิจการหอพัก 
    สังกัดส�านักงานอธิการบดี

พ.ศ. 

2551

 จัดต้ังวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
 จัดต้ังส�านักวิชาเศรษฐศาสตร ์

    และนโยบายสาธารณะ
 จัดต้ังสถาบันวิจัย พัฒนา และ

    สาธิตการศึกษา

พ.ศ. 

2560

 จัดต้ังคณะเทคโนโลยีและ  
    นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
    การเกษตร

พ.ศ. 

2554
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 รบัโอนโรงพยาบาลชลประทาน  
    กระทรวงสาธารณสุข และ
    เรยีกชื่อว่าศูนย์การแพทย์ปัญญา
    นันภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัย
    ศรนีครนิทรวิโรฒ

 จัดต้ังสถาบัน  
    วิจัยศิลปวัฒนธรรม

 จัดต้ังศูนย์
    วิทยาศาสตรศึกษา

พ.ศ. 

254ุ6
 สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม

    เปล่ียนชื่อเป็น
    สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

พ.ศ. 

2547
พ.ศ. 

2549

 จัดต้ังวิทยาลัย
    นานาชาติเพ่ือศึกษา
    ความยั่งยืน

 จัดต้ังศูนย์กีฬา มศว

 จัดต้ังวิทยาลัย
    นวัตกรรมส่ือสารสังคม

พ.ศ. 

2543

พ.ศ. 

2542

 จัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร์
 จัดต้ังสถาบันส่ิงแวดล้อม 

    และทรพัยากร
พ.ศ. 

2544

 จัดต้ังศูนย์การแพทย์
     สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ   
     สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 

2550

 จัดต้ังศูนย์บรกิารวิชาการ
 จัดต้ังส�านักงานบรหิาร  

    กิจการหอพัก

พ.ศ. 

2545
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พ.ศ. 

2552
พ.ศ. 

2553

พ.ศ. 

2555

 จัดต้ังส�านักนวัตกรรมการเรยีนรู้

 จัดต้ังสถาบันวิจัยและ 
    พัฒนาการศึกษาพิเศษ

 จัดต้ังสถาบันยุทธศาสตร์
    ทางปัญญาและวิจัย

 จัดต้ังคณะวัฒนธรรม
    ส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว 
    เชิงนิเวศ (รวมสถาบัน
    ส่ิงแวดล้อม และทรพัยากร 
    กับสถาบันพัฒนา
    การท่องเท่ียวเพ่ืออนุรกัษ์
    ส่ิงแวดล้อมเข้าด้วยกัน)

 จัดต้ังสถาบันวิจัยพัฒนาและ
    สาธิตการศึกษา (โรงเรยีนสาธิต
    มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ    
    องครกัษ์)

 โรงพยาบาลชลประทาน
    เปล่ียนชื่อเป็น
    ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 
    ชลประทาน 

 จัดต้ังคณะบรหิารธุรกิจเพ่ือสังคม
 จัดต้ังวิทยาลัยอุตสาหกรรม  

    สรา้งสรรค์

พ.ศ. 

2559
 มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ

    เปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย
    ในก�ากับของรฐั

 ส�านักวิชาเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบาย   
    สาธารณะเปล่ียนชื่อเป็นคณะเศรษฐศาสตร์

 คณะสหเวชศาสตรเ์ปล่ียนชื่อเป็น
    คณะกายภาพบ�าบัด

 โอนศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาไปสังกัด
    คณะวิทยาศาสตร์

 จัดต้ังศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ สังกัด
    คณะศึกษาศาสตร ์(รวมสถาบันวิจัยและ
    พัฒนาการศึกษาพิเศษและภาควิชา
    การศึกษาพิเศษเข้าด้วยกัน) 

 ส�านักงานบรหิารกิจการหอพัก
    เปล่ียนชื่อเป็นศูนย์บรหิารกิจการหอพัก 
    สังกัดส�านักงานอธิการบดี

พ.ศ. 

2551

 จัดต้ังวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
 จัดต้ังส�านักวิชาเศรษฐศาสตร ์

    และนโยบายสาธารณะ
 จัดต้ังสถาบันวิจัย พัฒนา และ

    สาธิตการศึกษา

พ.ศ. 

2560

 จัดต้ังคณะเทคโนโลยีและ  
    นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
    การเกษตร

พ.ศ. 

2554
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