
ประวติัมหาวทิยาลัย



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

 ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากุล
 ก่อต้ังโรงเรยีนฝึกหัดครชูัน้สูง
 และหลวงสวสัดิสารศาสตรพุทธิ
 เป็นผู้อ�านวยการคนแรก

 จัดต้ังโรงเรยีนประสานมิตร
 ปัจจุบันคือ “โรงเรยีนสาธติ
 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
 ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)”

 ก่อต้ังวทิยาลัยวชิาการศึกษา
 ในบรเิวณเดียวกับโรงเรยีนฝึกหัดครชูัน้สูง
 และให้รวมสถาบันท้ังสองแห่ง
 เป็นสถาบันเดียวกัน เพ่ือเปิดสอน
 วชิาทางการศึกษาในระดับปรญิญา
 ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศรี
 เป็นผู้อ�านวยการ

 จัดต้ังหน่วยสาธติ แผนกฝึกหัดครมัูธยม
 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษา

พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2499

 เปิดสอน 4 คณะแรก และ
 1 ส�านักงาน คือ
 l คณะวชิาการศึกษา
 l คณะวชิาวจัิยการศึกษา
 l คณะวชิามนุษยธรรมศึกษา
  และสังคมศาสตร์
 l คณะวชิาวทิยาศาสตร์
  และคณิตศาสตร์
 l ส�านักงานอธกิารวทิยาลัย
  บัณฑิตท่ีจบการศึกษา
  จะได้รบัวุฒิการศึกษา
  บัณฑิต (กศ.บ.)

 โอนหน่วยสาธติ แผนกฝึกหัดครมัูธยม
 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษา และจัดต้ัง
 เป็นวทิยาลัยวชิาการศึกษาปทุมวนั

 จัดต้ังวทิยาลัยวชิาการศึกษา บางแสน

 รบัโอนสถาบันระหวา่งชาติส�าหรบัการค้นควา้เรือ่งของเด็ก
 (International Institute for Child Study) จากองค์การ
 การศึกษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
 หรอืยูเนสโก (UNESCO) และเปล่ียนชือ่เป็น สถาบันส�าหรบั
 การค้นควา้เรือ่งเด็กกรงุเทพฯ (Bangkok Institute
 For Child Study : BICS)

 จัดต้ังโรงเรยีนประถมสาธติ
 วทิยาลัยวชิาการศึกษา
 ปัจจุบันคือ “โรงเรยีนสาธติ
 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
 ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)”

พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2495 พ.ศ. 2496
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พ.ศ. 2502

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 เสด็จพระราชด�าเนินพรอ้มด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิ
 พระบรมราชนีินาถ  มาพระราชทานปรญิญาบัตร
 แก่นิสิตวทิยาลัยวชิาการศึกษาเป็นครัง้แรก

พ.ศ. 2512พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2515

 จัดต้ังวทิยาลัยวชิาการศึกษา พระนคร
 ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
 เป็นอธกิารบดี

 กระทรวงศึกษาธกิารระบุในแผน
 พัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 3
 ให้วทิยาลัยวชิาการศึกษาเปิดสอน
 หลักสูตรการศึกษาขั้นดุษฎีบัณฑิต

 จัดต้ังส�านักงานทดสอบ
 ทางการศึกษาและจิตวทิยา

 วทิยาลัยพลศึกษา
 เข้ามาสมทบ และเรยีกชือ่วา่
 วทิยาลัยวชิาการศึกษา พลศึกษา

 จัดต้ังวทิยาลัยวชิาการศึกษา มหาสารคาม

 จัดต้ังวทิยาลัยวชิาการศึกษา สงขลา

พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2510

 จัดต้ังวทิยาลัยวชิาการศึกษา
 พิษณุโลก

 จัดต้ังโรงเรยีนประถมสาธติ
 วทิยาลัยวชิาการศึกษา
 ปัจจุบันคือ “โรงเรยีนสาธติ
 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
 ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)”
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 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 ทรงเข้าศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอก

พ.ศ. 2524

 วทิยาลัยวชิาการศึกษา
 ได้รบัการยกฐานะเป็นมหาวทิยาลัย
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวา่
 “มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ”

 วทิยาลัยวชิาการศึกษาท้ัง 8 แห่ง
 ยกฐานะเป็นมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
 ต่อท้ายด้วยชือ่วทิยาเขตท่ีต้ัง

 ส�านักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา
 เปล่ียนชือ่เป็นส�านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา
 (Educational and Psychological Test Bureau)

พ.ศ. 2517

 จัดต้ังคณะมนุษยศาสตร์
 จัดต้ังคณะวทิยาศาสตร์
 จัดต้ังคณะสังคมศาสตร์
 จัดต้ังคณะพลศึกษา (5 คณะแรกเริม่ของมหาวทิยาลัย

 รวมคณะศึกษาศาสตร)์
 จัดต้ังบัณฑิตวทิยาลัย
 สถาบันระหวา่งชาติส�าหรบัค้นควา้เรือ่งเด็ก

 เปล่ียนชือ่เป็น “สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตร”์
 (Behavioral Science Research Institute)

พ.ศ. 2518

พ.ศ. 2523
 จัดต้ังสถาบันทักษิณคดีศึกษา

 ณ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ วทิยาเขตสงขลา

พ.ศ. 2528
 จัดต้ังคณะแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2529
 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 ทรงส�าเรจ็การศึกษาปรญิญาการศึกษา
 ดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์
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พ.ศ. 2535
 จัดต้ังคณะวศิวกรรมศาสตร์
 เริม่ก่อสรา้งศูนย์การแพทย์

 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2537
 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ วทิยาเขตมหาสารคาม

 แยกตัวและยกฐานะเป็นมหาวทิยาลัยมหาสารคาม
 จัดต้ังสถาบันพัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ืออนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม
 จัดต้ังคณะทันตแพทยศาสตร์

 จัดต้ังคณะเภสัชศาสตร์
 จัดต้ังคณะสหเวชศาสตร์
 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ วทิยาเขตสงขลา

 แยกตัวและยกฐานะเป็นมหาวทิยาลัยทักษิณ

พ.ศ. 2539

พ.ศ. 2533
 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ วทิยาเขตบางแสน

 แยกตัวและยกฐานะเป็นมหาวทิยาลัยบูรพา
 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ วทิยาเขตพิษณุโลก

 แยกตัวและยกฐานะเป็นมหาวทิยาลัยนเรศวร

พ.ศ. 2536
 จัดต้ังคณะศิลปกรรมศาสตร์
 จัดต้ังส�านักคอมพิวเตอร์
 ยุบมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 วทิยาเขตปทุมวนั และวทิยาเขตบางเขน
 มารวมกับวทิยาเขตประสานมิตร เป็นวทิยาเขตกลาง

พ.ศ. 2538
 จัดต้ังส�านักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา

พ.ศ. 2532
 ส�านักหอสมุดกลางย้ายมายังอาคาร

 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 ยุบมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ วทิยาเขตพลศึกษา

 มารวมกับคณะพลศึกษา ท่ีวทิยาเขตประสานมิตร
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พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2544
 จัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร์
 จัดต้ังสถาบันส่ิงแวดล้อม

 และทรพัยากร

 จัดต้ังสถาบันวจัิยศิลปวฒันธรรม
 จัดต้ังศูนย์วทิยาศาสตรศึกษา

 จัดต้ังศูนย์การแพทย์
 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ
 สยามบรมราชกุมารี

 จัดต้ังศูนย์บรกิารวชิาการ
 จัดต้ังส�านักงานบรหิาร

 กิจการหอพัก

พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549

 สถาบันวจัิยศิลปวฒันธรรม
 เปล่ียนชือ่เป็นสถาบัน
 วฒันธรรมและศิลปะ

 จัดต้ังวทิยาลัยนานาชาติ
 เพ่ือศึกษาความยั่งยืน

 จัดต้ังศูนย์กีฬา มศว

 จัดต้ังวทิยาลัยนวตักรรม
 ส่ือสารสังคม

 รบัโอนโรงพยาบาลชลประทาน
 กระทรวงสาธารณสุข
 และเรยีกชือ่วา่ ศูนย์การแพทย์
 ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

พ.ศ. 2550
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พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553
 จัดต้ังวทิยาลัยโพธวิชิชาลัย
 จัดต้ังส�านักวชิาเศรษฐศาสตร์

 และนโยบายสาธารณะ
 จัดต้ังสถาบันวจัิย พัฒนา

 และสาธติการศึกษา

 จัดต้ังส�านักนวตักรรม
 การเรยีนรู้

 จัดต้ังสถาบันวจัิยและพัฒนา
 การศึกษาพิเศษ

 จัดต้ังสถาบันยุทธศาสตร์
 ทางปัญญาและวจัิย

 จัดต้ังคณะวฒันธรรมส่ิงแวดล้อม
 และการท่องเท่ียวเชงินิเวศ
 (รวมสถาบนัส่ิงแวดล้อม
 และทรพัยากรกับสถาบัน
 พัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ืออนุรกัษ์
 ส่ิงแวดล้อมเข้าด้วยกัน)

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2560

 จัดต้ังสถาบันวจัิย พัฒนา
 และสาธติการศึกษา
 (โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัย
 ศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์)

 โรงพยาบาลชลประทาน เปล่ียนชือ่เป็น
 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 จัดต้ังคณะบรหิารธรุกิจเพ่ือสังคม
 จัดต้ังวทิยาลัยอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์

 จัดต้ังคณะเทคโนโลยี
 และนวตักรรม
 ผลิตภัณฑ์การเกษตร

 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
 เปล่ียนสถานภาพเป็น มหาวทิยาลัยในก�ากับของรฐั

 ส�านักวชิาเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายสาธารณะ
 เปล่ียนชือ่เป็น คณะเศรษฐศาสตร์

 คณะสหเวชศาสตร ์เปล่ียนชือ่เป็น คณะกายภาพบ�าบัด
 โอนศูนย์วทิยาศาสตรศึกษา ไปสังกัดคณะวทิยาศาสตร์
 จัดต้ังศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษสังกัดคณะศึกษาศาสตร์

 (รวมสถาบันวจัิยและพัฒนาการศึกษาพิเศษและภาควชิาการศึกษาพิเศษ
 เข้าด้วยกัน) 

 ส�านักงานบรหิารกิจการหอพัก เปล่ียนชือ่เป็น ศูนย์บรหิารกิจการหอพัก
 สังกัดส�านักงานอธกิารบดี

 จัดต้ังส�านักงานสภามหาวทิยาลัย

พ.ศ. 2559
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