ประวัติมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ชื่อภาษาอังกฤษ : Srinakharinwirot University ชื่อย่อ : มศว - SWU) พัฒนา
จากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงและวิทยาลัยวิชาการศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง สถาปนาเมื่อพุทธศักราช 2492 ยกฐานะเป็น
วิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อพุทธศักราช 2496 และยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อพุทธศักราช 2517

ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชน
ั้ สูง
และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ
เป็นผู้อำ� นวยการคนแรก

พ.ศ. 2492

พ.ศ. 2495

พ.ศ. 2497

พ.ศ. 2498

เปิดสอน 4 คณะแรก และ
1 ส�ำนักงาน คือ
l คณะวิชาการศึกษา
l คณะวิชาวิจัยการศึกษา
l คณะวิชามนุษยธรรมศึกษา
		และสังคมศาสตร์
l คณะวิชาวิทยาศาสตร์
		และคณิตศาสตร์
l ส�ำนักงานอธิการวิทยาลัย
		บัณฑิตที่จบการศึกษา
		จะได้รบ
ั วุฒิการศึกษา
		 บัณฑิต (กศ.บ.)
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จัดตั้งโรงเรียนประสานมิตร
ปัจจุบันคือ “โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)”
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โอนหน่วยสาธิต แผนกฝึกหัดครูมัธยม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และจัดตั้ง
เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน
จัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

ก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา
ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนฝึกหัดครูชน
ั้ สูง
และให้รวมสถาบันทั้งสองแห่ง
เป็นสถาบันเดียวกัน เพื่อเปิดสอน
วิชาทางการศึกษาในระดับปริญญา
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
เป็นผู้อำ� นวยการ
จัดตั้งหน่วยสาธิต แผนกฝึกหัดครูมัธยม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พ.ศ. 2496

พ.ศ. 2499
จัดตั้งโรงเรียนประถมสาธิต
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ปัจจุบันคือ “โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)”

รับโอนสถาบันระหว่างชาติส�ำหรับการค้นคว้าเรือ่ งของเด็ก
(International Institute for Child Study) จากองค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
หรือยูเนสโก (UNESCO) และเปลี่ยนชือ
่ เป็น สถาบันส�ำหรับ
การค้นคว้าเรือ่ งเด็กกรุงเทพฯ (Bangkok Institute
For Child Study : BICS)

SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชด�ำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิรก
ิ ิติ์
พระบรมราชินีนาถ มาพระราชทานปริญญาบัตร
แก่นิสิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นครัง้ แรก

พ.ศ. 2502

พ.ศ. 2511

จัดตั้งส�ำนักงานทดสอบ
ทางการศึกษาและจิตวิทยา

จัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา
พิษณุโลก

พ.ศ. 2504

พ.ศ. 2512

พ.ศ. 2513

จัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา พระนคร
ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
เป็นอธิการบดี

จัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม
จัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา

พ.ศ. 2510

พ.ศ. 2515
กระทรวงศึกษาธิการระบุในแผน
พัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3
ให้วท
ิ ยาลัยวิชาการศึกษาเปิดสอน
หลักสูตรการศึกษาขั้นดุษฎีบัณฑิต

วิทยาลัยพลศึกษา
เข้ามาสมทบ และเรียกชือ
่ ว่า
วิทยาลัยวิชาการศึกษา พลศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานประจ�ำปี
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พ.ศ. 2517
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ได้รบ
ั การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า
“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
วิทยาลัยวิชาการศึกษาทั้ง 8 แห่ง
ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ต่อท้ายด้วยชือ
่ วิทยาเขตที่ตัง
้
ส�ำนักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
เปลี่ยนชือ
่ เป็นส�ำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
(Educational and Psychological Test Bureau)

พ.ศ. 2518
จัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์
จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์
จัดตั้งคณะสังคมศาสตร์
จัดตั้งคณะพลศึกษา (5 คณะแรกเริม
่ ของมหาวิทยาลัย
รวมคณะศึกษาศาสตร์)
จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันระหว่างชาติส�ำหรับค้นคว้าเรือ่ งเด็ก
เปลี่ยนชือ
่ เป็น “สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์”
(Behavioral Science Research Institute)

พ.ศ. 2523
จัดตั้งสถาบันทักษิณคดีศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา

พ.ศ. 2524
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

พ.ศ. 2528
จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2529
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงส�ำเร็จการศึกษาปริญญาการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์
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พ.ศ. 2532
ส�ำนักหอสมุดกลางย้ายมายังอาคาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ยุบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา
มารวมกับคณะพลศึกษา ที่วท
ิ ยาเขตประสานมิตร

พ.ศ. 2533
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน
แยกตัวและยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก
แยกตัวและยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ. 2535
จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
เริม
่ ก่อสร้างศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2536
จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์
จัดตั้งส�ำนักคอมพิวเตอร์
ยุบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตปทุมวัน และวิทยาเขตบางเขน
มารวมกับวิทยาเขตประสานมิตร เป็นวิทยาเขตกลาง

พ.ศ. 2537
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม
แยกตัวและยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรก
ั ษ์สิ่งแวดล้อม
จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2538
จัดตั้งส�ำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

พ.ศ. 2539
จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์
จัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา
แยกตัวและยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานประจ�ำปี
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พ.ศ. 2542
จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
จัดตั้งสถาบันสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร

พ.ศ. 2546
สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม
เปลี่ยนชือ
่ เป็นสถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ
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พ.ศ. 2543
จัดตั้งสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม
จัดตั้งศูนย์วท
ิ ยาศาสตรศึกษา

พ.ศ. 2547
จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
เพื่อศึกษาความยั่งยืน
จัดตั้งศูนย์กีฬา มศว

พ.ศ. 2544
จัดตั้งศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2549
จัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม

SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

พ.ศ. 2545
จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ
จัดตั้งส�ำนักงานบริหาร
กิจการหอพัก

พ.ศ. 2550
รับโอนโรงพยาบาลชลประทาน
กระทรวงสาธารณสุข
และเรียกชือ
่ ว่า ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2551
จัดตั้งวิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย
จัดตั้งส�ำนักวิชาเศรษฐศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
จัดตั้งสถาบันวิจัย พัฒนา
และสาธิตการศึกษา

พ.ศ. 2555
จัดตั้งสถาบันวิจัย พัฒนา
และสาธิตการศึกษา
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์)

พ.ศ. 2552
จัดตั้งคณะเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

จัดตั้งส�ำนักนวัตกรรม
การเรียนรู้

จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา
การศึกษาพิเศษ
จัดตั้งสถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวิจัย
จัดตั้งคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(รวมสถาบันสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรกับสถาบัน
พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรก
ั ษ์
สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน)

พ.ศ. 2560
โรงพยาบาลชลประทาน เปลี่ยนชือ
่ เป็น
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
จัดตั้งคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
จัดตั้งวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปลี่ยนสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ
ส�ำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
เปลี่ยนชือ
่ เป็น คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ เปลี่ยนชือ
่ เป็น คณะกายภาพบ�ำบัด
โอนศูนย์วท
ิ ยาศาสตรศึกษา ไปสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
จัดตั้งศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษสังกัดคณะศึกษาศาสตร์
(รวมสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษและภาควิชาการศึกษาพิเศษ
เข้าด้วยกัน)
ส�ำนักงานบริหารกิจการหอพัก เปลี่ยนชือ
่ เป็น ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
สังกัดส�ำนักงานอธิการบดี
จัดตั้งส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานประจ�ำปี
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