
การให้บรกิารของมหาวทิยาลัย



	 ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒให้การบริการด้านการรกัษาพยาบาลและได้รบัการรบัรองมาตรฐานดงันี้

1. การบรกิารด้านการรกัษาพยาบาล

บรกิารสุขภาพ

หน่วยงาน
การให้บรกิาร

เตียง ผู้ป่วยนอก
(ราย)

ผู้ป่วยใน
(ราย)

ยูนิต
ทันตกรรม

ทันตกรรม
(ราย)

ห้อง
ปฏิบัติการ

	 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ
	 สยามบรมราชกุมารี

405 351,049 23,411 11 10,830 11

	 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกข	ุชลประทาน 400 534,021 13,424 13 12,908 15

	 โรงพยาบาลทนัตกรรม	คณะทนัตแพทยศาสตร์ 236 56,556 5

	 สถานบริการทางการแพทย์	มศว	คลินิก
	 คณะแพทยศาสตร์

6,921 8

	 สถานบริการทางการแพทย์	ศูนย์ผิวหนัง	มศว
	 คณะแพทยศาสตร์

11,625 14

	 คลินิกกายภาพบ�าบัด	มศว 15 4,410 4

	 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
	 คณะเภสัชศาสตร์

11,259

ข้อมูล	ณ	กันยายน	2563

2. ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน

หน่วยงาน มาตรฐานคุณภาพ

	 ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ
สยามบรมราชกุมารี

1.	ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพจากสถาบันคุณภาพสถานพยาบาล	(องค์กรมหาชน)
2.	ใบรับรองมาตรฐานสากล	ISO/IEC	27001:2013	ISO27799:2016	ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ด้านสุขภาพ	จากบริษัท	บีเอสไอ	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน

1.	การรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	WFME	Global	Standards,	Basic	Medical
Education	โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์	(สมพ.)

2.	การประเมินพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ	ประจ�าปีงบประมาณ	2563	โดยแพทยสภา
3.	การรบัรองมาตรฐานระดบันานาชาตจิาก	SIDCER	(Strategic	Initiative	for	Developing	Capacity	in	Ethical	Review)
4.	การรับรองคุณภาพของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	(NECAST)
5.	การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาลตามมาตรฐาน	HA	โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	

(องค์กรมหาชน)	(The	Healthcare	Accreditation	Institute	(Public	Organization))	
6.	การรับรองมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม	โดยสภาวิชาชีพเภสัชกรรม
7.	การรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย	์โดยสภาเทคนิคการแพทย์
8.	การรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 คลินิกกายภาพบ�าบัด	มศว ได้รับการก�าหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการจากกรมบัญชีกลาง

 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน	คณะเภสัชศาสตร์

1.	ผ่านการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน	(GPP:	Good	Pharmacy	Practice)	
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	

2.	ห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยในคณะได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสารเคมี	
(ESPReL:	Enhancement	of	Safety	Practice	of	Research	Laboratory	in	Thailand)

ข้อมูล	ณ	กันยายน	2563
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การให้บรกิาร
เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 
ขนาด 386 เตียง ท่ีมีมาตรฐานระดับ
นานาชาติและเป็นฐานการผลิตแพทย์
ของคณะแพทยศาสตร ์มศว

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-3739-5085

	 มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	 มีการจดับรกิารสาธารณะหรอืบรกิารส่วนรวมทีห่ลากหลาย	นบัได้ว่าเป็นบทบาทหน้าที ่

การด�าเนินงานทีส่�าคญัอกีประการหนึง่	 ซึง่จ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีมหาวทิยาลยัต้องให้ความส�าคญัในเรือ่งของประสทิธภิาพและมุง่เน้น 

คณุภาพการให้บรกิารประชาชนทีเ่ป็นผูม้ารับบริการ	มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒมีหน่วยงานท่ีให้บรกิาร	ดงันี้

62 หมู่ 7 ถนนรงัสิต-นครนายก ต�าบล
องครกัษ์ อ�าเภอองครกัษ์ 
จังหวัดนครนายก 

สถานท่ีต้ัง

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
1
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เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิขนาด 400 เตียง ซึ่งมีแผนกท่ีเปิดให้บรกิารตรวจรกัษา ได้แก่
 1. แผนกอายุรกรรม 2. แผนกศัลยกรรมกระดูก 3. แผนกศัลยกรรมท่ัวไป
 4. แผนกกุมารเวชกรรม 5. แผนกสูติกรรม 6. แผนกนรเีวชกรรม
 7. แผนกจักษุ (ตา) 8. แผนกโสต ศอ นาสิก (หู คอ จมูก)  9. แผนกตรวจโรคท่ัวไป
10. ห้องตรวจพิเศษหน่วยหัวใจ 11. แผนกจิตเวช 12. แผนกทันตกรรม
13. แผนกเวชกรรมฟ้ืนฟู 14. แผนกไตเทียม 15. แผนกตรวจสุขภาพประจ�าปี   
16. ตรวจประกันสังคม 17. คลินิกผิวหนังและเลเซอร ์ 18. คลินิกประสานใจ
และการให้บรกิารใน 4 ศูนย์ความเป็นเลิศ และ 4 ศูนย์เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย

การให้บรกิาร

  ศูนยค์วามเป็นเลิศ
1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบาดเจ็บหลายอวยัวะ 
2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านทารกแรกเกิด 
3. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเรง็ 
4. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปล่ียนถ่ายกระจกตา

  ศูนยเ์ชีย่วชาญ
1. ศูนย์เชีย่วชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง 
2. ศูนย์เชีย่วชาญด้านการเปล่ียนข้อเข่า 
3. ศูนย์เชีย่วชาญด้านการนอนกรน 
4. ศูนย์เชีย่วชาญด้านโรคตาครบวงจร

222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ต�าบลบางตลาด
อ�าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี

สถานท่ีต้ัง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-2502-2345

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
2
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การให้บรกิาร

 มุ่งให้บริการทางทันตกรรมต้ังแต่ระดับทุติยภูมิจนถึงตติยภูมิในสาขา 
วิชาต่างๆ ต้ังแต่ทันตกรรมท่ัวไปจนถึงทันตกรรมเฉพาะทางในหลายสาขาวิชา 
ให้แก่ประชาชนท่ัวไปในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล รวมท้ังมีการออกหน่วย 
ทันตกรรมเคล่ือนท่ี ให้บรกิารงานทันตกรรมแก่ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนท่ัวไปในชุมชนใกล้เคียง และผู้ด้อย 
โอกาสในถ่ินทุรกันดารท่ีอยูห่่างไกล ให้การรกัษาผู้ป่วยแบบองค์รวมและสหสาขา โดยมีคณาจารยผู้์เชีย่วชาญ 
เฉพาะทางในงานทางทันตรรมในแต่ละสาขาวชิาและให้บรกิารตรวจรกัษาทางทันตกรรมอย่างครบวงจร 
เป็นลักษณะ  One-Stop Service แก่ประชาชนท่ัวไป  

 สถานท่ีต้ัง 
อาคารคณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ 114 ซอยสุขุมวทิ 23 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 

 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-2649-5000 ต่อ 15252, 15253 

คลินิกทันตกรรมพิเศษ

 สถานท่ีต้ัง 
ชัน้ 5 อาคารบรกิาร ศาสตราจารย ์ม.ล.ป่ิน มาลากลุ 
114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-2649-5000 ต่อ 11234, 11212 

คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร ์
3
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ให้บริการตรวจรักษาและวิเคราะห์โรคท่ีได้ 
มาตรฐานตรวจรักษาผู้ป่วยโดยอาจารย์ 
แพทยผู้์เชีย่วชาญท้ังโรคท่ัวไปและเฉพาะทาง 
สูติ-นรเีวชกรรม, ศัลยกรรม, อายุรกรรม, 
กมุารเวชกรรม, กระดูกและขอ้, จักษุ, โรคหัวใจ, 
โรคไต, จิตเวช, ฝังเข็ม, บรกิารเจาะเลือด 
ลงตรวจ LAB บรกิารฉีดยา, ฉีดวคัซนี, ท�าแผล, 
ออกใบรบัรองแพทยท้ั์งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ตรวจสุขภาพประจ�าปี เผยแพรค่วามรูท้าง 
การแพทย์แก่ประชาชนท่ัวไปในรูปแบบของ 
โครงการบรกิารวชิาการทางการแพทยอ์ยา่ง 
ต่อเน่ือง และจัดท�าแผ่นพับเผยแพรค่วามรู ้
ด้านสุขภาพและโรคต่างๆ แก่บุคลากร 
มหาวทิยาลัยและประชาชนท่ัวไป

ชัน้ 3 อาคารบรกิาร
ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากุล
114 ซอยสุขุมวทิ 23 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันา กรงุเทพฯ

สถานท่ีต้ังการให้บรกิาร

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-2649-5923, 0-2649-5000 
ต่อ 15686

โครงการจัดกิจกรรมสถานบรกิารทางการแพทย์ มศว คลินิก
4
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ให้บรกิารตรวจรกัษาและวิเคราะห์โรคท่ีได้มาตรฐานแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยและประชาชนท่ัวไป บรกิาร 
ด้านหัตถการเพ่ือการรกัษาโรคทางผิวหนัง และด้านความงาม บรกิารให้ค�าปรกึษาเก่ียวกับโรคทางผิวหนัง 
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเผยแพรค่วามรูท้างการแพทย์โดยการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาตจวทิยา ส�าหรบัแพทยท่ี์มีความรูค้วามสามารถท่ีจะศึกษาต่อเฉพาะทาง และยงัมีผลงาน 
ด้านวจัิยอกีมากมายด้านงานวจัิยท่ีได้รบัรางวลั

การให้บรกิาร

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-2259-4260, 0-2649-5000 
ต่อ 15417

โครงการจัดกิจกรรมสถานบรกิารทางการแพทย์ ศูนย์ผิวหนัง มศว
5

สถานท่ีต้ัง
ชัน้ 4 อาคารบรกิาร ศาสตราจารย ์ม.ล.ป่ิน มาลากลุ 
114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
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ให้บรกิารให้ค�าปรกึษาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพและเป็นแหล่งฝึก
ปฏิบติังานของนิสิตเภสัชศาสตร ์มศว รวมท้ังเผยแพรค่วามรูด้้านยา 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน

การให้บรกิาร

ชัน้ 2 อาคารพลาซ่า 
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์
63 หมู่ 7 ถนนรงัสิต-นครนายก คลอง 16
 อ�าเภอองครกัษ์ จังหวดันครนายก 

สถานท่ีต้ัง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-3739-5094

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รา้นยา มศว)
6
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รกัษาทางกายภาพบ�าบดั ในผู้ป่วยระบบกระดกู  
กล้ามเน้ือ ข้อต่อ ออกก�าลังกายเพ่ือรกัษา 
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางรา่งกาย ฟ้ืนฟูผู้ป่วย
ระบบประสาท อมัพาต และการทรงตัว
รกัษา ฟ้ืนฟู การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
และออกก�าลังกาย รกัษาฟ้ืนฟูผู้ป่วยเด็ก
สมองพิการ และพัฒนาการด้านการเคล่ือนไหว 

การให้บรกิาร

  ชั้น 6 อาคารบรกิาร 
ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากุล
มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร
  ชั้น 1 คณะกายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลัย

ศรนีครนิทรวิโรฒ องครกัษ์

สถานท่ีต้ัง

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
  มศว ประสานมิตร  0-2261-5759 

และ 08-5685-6276
  มศว องครกัษ์  0-2649-5000 

ต่อ 27315

คลินิกกายภาพบ�าบัด  มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
7
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หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-2649-5000 ต่อ 27811

8
แหล่งเรยีนรูพ้ฤกษศาสตร ์ วถีิธรรมชาติ ชุมชน มศว (มศว องครกัษ์)

การให้บรกิาร

ให้บรกิารองค์ความรูท้างด้านส่ิงแวดล้อม 
ให้บริการสถานท่ี อุปกรณ์และเครื่องมือ
ตรวจวิเคราะห์ ให้บรกิารตรวจคุณภาพน�า
ทางเคมีและกายภาพ เบื้องต้น

สถานท่ีต้ัง
170 หมู่ 4 ต�าบลองครกัษ์ อ�าเภอองครกัษ์ 
จังหวัดนครนายก 
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การให้บรกิาร
ให้บรกิารแก่ผู้บรหิาร คณาจารย์ บุคลากร 
และบุคคลภายนอกท่ีสนใจเข้าพัก
บรกิารท่ีพักค้างคืน รายวัน รายสัปดาห์ 
รายเดือน และรายปี บรกิารอาหาร
และเครือ่งด่ืม (ไม่มีแอลกอฮอล์)

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-2169-1000 (24 ชั่วโมง) , 
08-7700-2501

ชั้น 16,17 อาคารบรกิาร
ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากุล 
114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

สถานท่ีต้ัง

9
โรงแรมสวูเทล (SWUTEL HOTEL)
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การให้บรกิาร

 รบัจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
 รบัเป็นท่ีปรกึษาในงานโครงการต่างๆ

 ท้ังภาครฐัและเอกชน
 รบับรหิารงานและเป็นท่ีปรกึษาวิจัยด้านการศึกษา
 ให้เช่าห้องประชุม สัมมนา ตามมาตรฐาน MICE Thailand

 ชั้น 15 อาคารบรกิาร 
ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากุล
114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

สถานท่ีต้ัง

0-2259-5511

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ศูนย์บรกิารวชิาการ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
10
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63 หมู่ 7 ต�าบลองครกัษ์ 
อ�าเภอองครกัษ์ จังหวัดนครนายก 

สถานท่ีต้ัง

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-3739-5163

ศูนย์กีฬาสิรนิธร มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
11

การให้บรกิาร
 อาคารกีฬา 2 ให้บรกิารสนามแบดมินตัน

 และโต๊ะเทเบิลเทนนิส 
 อาคารกีฬา 3 ให้บรกิารสนามวอลเลย์บอล 

 สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน
 อาคารปฏิบัติการทางน�า

 ให้บรกิารสระว่ายน�า 3 สระ
 สนามฟุตบอลพรอ้มลู่วิ่ง ลานแอโรบิค 
 ห้องออกก�าลังกายอาคารกีฬา 2 
 สนามเทนนิสขนาดมาตรฐาน
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 จัดแสดงนิทรรศการ น�าเสนอผลงานศิลปะ หรอืกิจกรรมทางศิลปะอืน่ๆ
 เปิดให้เช่าพ้ืนท่ีท�ากิจกรรมทางศิลปะ หรอืกิจกรรมนันทนาการอืน่ๆ 

การให้บรกิาร

ชั้น 2 - 3 อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 
114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

สถานท่ีต้ัง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-2261-2096
0-2649-5000 ต่อ 12060, 15651,   
15002, 15625

หอศิลป์ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
12
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การให้บรกิาร

 จัดประชุมสัมมนา จัดการแสดงละครเวที
  ดนตร ีถ่ายละคร ถ่ายภาพยนตร ์ฯลฯ
 เปิดให้เช่าพ้ืนท่ีท�ากิจกรรมทางศิลปะ 

 หรอืกิจกรรมนันทนาการอืน่ๆ

ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 
114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

สถานท่ีต้ัง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-2261-2096
0-2649-5000 ต่อ 12060, 15651,   
15002, 15625

หอดนตรแีละการแสดง อโศกมนตร ี1 - 2  (หอประชุมใหญ่ - หอประชุมเล็ก) 
13
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รบัตรวจฝากครรภ์ปกติ, วัยทอง,ตรวจมะเรง็ปากมดลูก (Pap smear), โรคทางนรเีวช 
ตรวจอลัตราซาวด์ 2 มิติ 3 มิติ และ 4 มิติ และการตรวจผู้มีบุตรยาก

การให้บรกิาร

ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี
ต�าบลองครกัษ์ อ�าเภอองครกัษ์ 
จังหวัดนครนายก

สถานท่ีต้ัง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-3739-5085 ต่อ 10277-8

คลินิกพิเศษศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
แผนกสูติศาสตร ์- นรเีวชวทิยา (ห้องฝากครรภ์)

14
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การให้บรกิาร

 ตรวจ Echocardiography
 ตรวจกลืนกล้องผ่านหลอดอาหาร TEE
 ตรวจด้วยการเดินสายพาน EST
 ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง Holter

ชั้น 2 และ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี
ต�าบลองครกัษ์ อ�าเภอองครกัษ์ 
จังหวัดนครนายก

สถานท่ีต้ัง

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-3739-5085 ต่อ 10290

15
คลินิกพิเศษศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี
แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ
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ให้บรกิารวชิาการแก่ชุมชนผ่านโครงการต่างๆ 
ในหลายสาขาวชิาชพีทางด้านวศิวกรรม เชน่ การรบัทดสอบ 
วเิคราะห์ สังเคราะห์ วจัิย ออกแบบ และอบรมให้ความรู้
ท่ีเก่ียวข้องกับงานสาขาวศิวกรรมศาสตร ์

การให้บรกิาร

ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
ต�าบลองครกัษ์ อ�าเภอองครกัษ์ จังหวัดนครนายก

สถานท่ีต้ัง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-2649-5000 ต่อ 27110

ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวศิวกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ16
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  ชั้น 1 อาคารประสานมิตร 
114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

สถานท่ีต้ัง

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
  0-2260-3558

SWU SHOP
17

การให้บรกิาร

จ�าหน่ายสินค้าหมุนเวยีนตามเทศกาล 
สินค้าฝากขายจากคณะ สินค้าจากโครงการ
บรกิารวชิาการแก่ชุมชน สินค้าตราสัญลักษณ์ 
มหาวทิยาลัย และเครือ่งหมายนิสิตชาย
และหญิง อาทิ เข็มติดหน้าอก ตุ้งต้ิง กระดุม 
หัวเข็มขัด สายเข็มขัด และเนกไท อกีท้ัง
ยังจัดจ�าหน่ายสินค้าท่ีระลึกตราสัญลักษณ์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ อาทิ เครือ่ง
แต่งกาย สินค้าพรเีมียม กระเชา้ของขวญั 
เป็นต้น เพ่ือเป็นการส่งเสรมิภาพลักษณ์
ของมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
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คณะศึกษาศาสตร ์มศว ห้อง 408 และ
คณะมนุษยศาสตร ์ห้อง 266/1
114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

สถานท่ีต้ัง

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
09-8454-3796

ศูนย์ให้ค�าปรกึษา WELL Center คณะศึกษาศาสตร์
18

การให้บรกิาร
บรกิารให้ค�าปรกึษา ฟร ีส�าหรบันิสิต มศว 
นักเรยีนในเครอื มศว และบุคลากรภายนอก 
ให้บรกิารโดยนักจิตวิทยาการปรกึษาฝึกหัด 
ปรญิญาโท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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การให้บรกิาร
ให้ค�าปรกึษาจิตวิทยา ให้ค�าปรกึษา
การศึกษาและการดูแลแก่บุคคลท่ัวไป

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
08-8190-7912 (ตามนัดหมาย)ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

สถานท่ีต้ัง

ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์
19
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  ห้องปฏิบัติการบรกิารวิชาการ
  ห้องปฏิบัติการเคมีและวิเคราะห์อาหาร
  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ 
  ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม
  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรงัสิต - นครนายก คลอง 16 
ต�าบลองครกัษ์  อ�าเภอองครกัษ์
จังหวัดนครนายก 

สถานท่ีต้ัง

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-2649-5000 ต่อ 27181

โครงการบรกิารวชิาการ 
คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร20

การให้บรกิาร
  ให้บรกิารการตรวจสอบและวเิคราะห์คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ 
  ให้บรกิารแปรรปูผลิตภัณฑ์
  ให้บรกิารพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทดสอบ

ผลิตภัณฑ์โดยผู้บรโิภค  
  ให้บรกิารให้ค�าปรกึษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

แก่หน่วยงานท้ังภาครฐัและเอกชน รวมท้ังบุคคลท่ัวไป
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 บรกิารแปลและเรยีบเรยีงภาษา (องักฤษ - ไทย และไทย - 
องักฤษ) ให้แก่ นิสิต คณาจารย์ หน่วยงานภายในมหาวทิยาลัย  
และบุคคล หน่วยงานองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย รวมท้ัง 
ให้ค�าปรกึษาด้านการตรวจแก้ภาษาองักฤษส�าหรบังานวชิาการ 
 จัดสอบเพ่ือวดัระดับและสมิทธภิาพทางภาษาองักฤษแก่ นิสิต

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบุคคลท่ัวไป ท้ังน้ีผลการสอบของแบบทดสอบ  
SWU-SET สามารถระบุความสามารถของผู้ทดสอบได้ตามมาตรฐานสากล ตามระบบ Common  
European Framework of References (CEFR)  
 อบรมภาษาองักฤษ ในรปูแบบการสอน 2 แบบ คือ (1) SWUIC Business English program  

และ (2) SWUIC Academic English program โดยมี 2 กิจกรรมบรกิารวชิาการ ดังน้ี
 1.  กิจกรรมบรกิารวชิาการอบรมภาษาองักฤษ ส�าหรบัหน่วยงาน (แบบเหมาจ่าย)
 2. กิจกรรมบรกิารวชิาการอบรมภาษาองักฤษ ส�าหรบับุคคลท่ัวไป (แบบรายบุคคล)
 จัดสอบ IELTS IDP ส�าหรบับุคคลท่ัวไป โดยความรว่มมือระหวา่งมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ  

และ IDP Education Services Co., Ltd.

การให้บรกิาร

ชัน้ 11 อาคาร Learning Tower ศูนย์ภาษา
และบรกิารวชิาการ วทิยาลัยนานาชาติ
เพ่ือศึกษาความยั่งยืน
114 ซอยสุขุมวทิ 23 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันา กรงุเทพฯ

สถานท่ีต้ัง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-2649-5000 ต่อ 12151, 12152

ศูนย์ภาษาและบรกิารวชิาการ วทิยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน
21
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