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ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เร่ือง  การแบ่งส่วนงานของสํานักงานอธิการบดี  สํานักวิชา  สถาบัน  ศูนย์  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

ด้วยสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการแบ่งส่วนงานภายในของ
สํานักงานอธิการบดี  สํานักวิชา  สถาบัน  ศูนย์  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  เพื่อประโยชน์ในการบริหาร  
และการจัดการศึกษา  การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการ  และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๖  (๒)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ในการประชุม   
คร้ังที่  ๑/๒๕๖๐  เม่ือวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  จึงให้ออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เร่ือง  การแบ่งส่วนงาน
ของสํานักงานอธิการบดี  สํานักวิชา  สถาบัน  ศูนย์  หรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เร่ือง  การแบ่งส่วนงานของสํานักงาน

อธิการบดี  สํานักวิชา  สถาบัน  ศูนย์  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
ข้อ ๕ สํานักงานอธิการบดี  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(๑) ส่วนการเงินและบัญชี  แบ่งงาน  ดังนี้ 
 (๑.๑) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 
 (๑.๒) งานบัญชี 
 (๑.๓) งานการเงิน 
(๒) ส่วนกิจการนักศึกษา  แบ่งงาน  ดังนี้ 
 (๒.๑) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 
 (๒.๒) งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 (๒.๓) งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ 
 (๒.๔) งานหอพัก 
 (๒.๕) งานบริการสวัสดิการ 
 (๒.๖) งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
(๓) ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  แบ่งงาน  ดังนี้ 
 (๓.๑) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 
 (๓.๒) งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (๓.๓) งานพัฒนาระบบบริหารบุคคล 
 (๓.๔) งานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร 
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(๔) ส่วนนิติการ  แบ่งงาน  ดังนี้ 
 (๔.๑) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 
 (๔.๒) งานนิติการและพัฒนากฎหมาย 
 (๔.๓) งานสอบสวนและวินัย 
(๕) ส่วนบริการกลาง  แบ่งงาน  ดังนี้ 
 (๕.๑) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 
 (๕.๒) งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร 
 (๕.๓) งานบริหารทําความสะอาดและบริการทั่วไปและกําจัดขยะ   
 (๕.๔) งานยานพาหนะและจา้งเหมาบริการยานพาหนะ 
 (๕.๕) งานซ่อมบํารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ 
(๖) ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์  แบ่งงาน  ดังนี้ 
 (๖.๑) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 
 (๖.๒) งานบริหารความเสี่ยง 
 (๖.๓) งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ 
 (๖.๔) งานวิจัยสถาบัน 
(๗) ส่วนพัสดุ  แบ่งงาน  ดังนี้ 
 (๗.๑) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 
 (๗.๒) งานจัดหาพัสด ุ
 (๗.๓) งานคลังพัสดุ 
(๘) ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม  แบ่งงาน  ดังนี้ 
 (๘.๑) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 
 (๘.๒) งานออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์หนึ่ง 
 (๘.๓) งานออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์สอง 
 (๘.๔) งานบํารุงรักษาภูมิทัศน์  งานตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้   
 (๘.๕) งานเรือนเพาะชําและปุ๋ยหมัก 
(๙) ส่วนสื่อสารองค์กร  แบ่งงาน  ดังนี้ 
 (๙.๑) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 
 (๙.๒) งานส่ือสารองค์กร 
 (๙.๓) งานผลิตสื่อและสารสนเทศ 
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(๑๐) ส่วนอาคารสถานที่  แบ่งงาน  ดังนี้ 
 (๑๐.๑) งานบริหารทั่วไปและธุรการ   
 (๑๐.๒) งานออกแบบและวิศวกรรมหน่ึง 
 (๑๐.๓) งานออกแบบและวิศวกรรมสอง 
 (๑๐.๔) งานซ่อมบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปา 
 (๑๐.๕) งานซ่อมบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสาธารณูปการ 
(๑๑) ส่วนอํานวยการและสารบรรณ  แบ่งงาน  ดังนี้ 
 (๑๑.๑) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 
 (๑๑.๒) งานสารบรรณและไปรษณีย์   
 (๑๑.๓) งานช่วยนักบริหารและงานประชุม 
(๑๒) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  แบ่งงาน  ดังนี้ 
 (๑๒.๑) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 
 (๑๓.๒) งานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
(๑๓) หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  กรุงเทพมหานคร  แบ่งงาน  ดังนี้ 
 (๑๓.๑) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 
 (๑๓.๒) งานสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 
(๑๔) หน่วยตรวจสอบภายใน 
ข้อ ๖ สํานักวิชาการจัดการ  แบ่งสว่นงาน  ดังนี้   
(๑) สํานักงานคณบดี 
(๒) สถานวิจัย 
(๓) สาขาวิชาการบัญชี 
(๔) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(๕) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
(๖) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ   
ข้อ ๗ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(๑) สํานักงานคณบดี   
(๒) สถานวิจัย 
(๓) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
(๔) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร 
ข้อ ๘ สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(๑) สํานักงานคณบดี 
(๒) สถานวิจัย 
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ข้อ ๙ สํานักวิชาแพทยศาสตร์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(๑) สํานักงานคณบดี 
(๒) สถานวิจัย 
(๓) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๔) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
ข้อ ๑๐ สํานักวิชาเภสัชศาสตร์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(๑) สํานักงานคณบดี 
(๒) สถานวิจัย 
ข้อ ๑๑ สํานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(๑) สํานักงานคณบดี 
(๒) สถานวิจัย 
(๓) สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
(๔) สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ข้อ ๑๒ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(๑) สํานักงานคณบดี 
(๒) สถานวิจัย 
(๓) สาขาวิชาเคมี 
(๔) สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(๕) สาขาวิชาชีววิทยา 
(๖) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ข้อ ๑๓ สาํนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(๑) สํานักงานคณบดี 
(๒) สถานวิจัย 
(๓) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(๔) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 
(๕) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
(๖) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 
(๗) สาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๑๔ สํานักวิชาศิลปศาสตร์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(๑) สํานักงานคณบดี 
(๒) สถานวิจัย 
(๓) สาขาวิชาศึกษาทั่วไป 
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(๔) สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
(๕) สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา 
(๖) สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม   
ข้อ ๑๕ สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(๑) สํานักงานคณบดี 
(๒) สถานวิจัย 
ข้อ ๑๖ สํานักวิชาสหเวชศาสตร์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(๑) สํานักงานคณบดี 
(๒) สถานวิจัย 
(๓) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
(๔) สาขาวิชากายภาพบําบัด 
(๕) คลินิกกายภาพบําบัด 
ข้อ ๑๗ สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(๑) สํานักงานคณบดี 
(๒) สถานวิจัย 
(๓) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
(๔) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(๕) สาขาวิชาอนามัยชุมชน 
ข้อ ๑๘ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(๑) สํานักงานคณบดี 
(๒) สถานวิจัย 
(๓) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
(๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๕) สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 
(๖) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
ข้อ ๑๙ ศูนย์กิจการนานาชาติ  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(๑) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(๒) ฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือการศึกษานานาชาติ   
(๓) ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 
ข้อ ๒๐ ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(๑) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ   
(๒) ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน   
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(๓) ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
(๔) ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(๕) ฝ่ายพัฒนาและบํารุงรักษาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์   
(๖) ฝ่ายบริการและใช้ประโยชน์เคร่ืองมือ   
ข้อ ๒๑ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(๑) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(๒) ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
(๓) ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา 
(๔) ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา   
ข้อ ๒๒ ศูนย์บริการการศึกษา  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(๑) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(๒) ฝ่ายรับนักศึกษา 
(๓) ฝ่ายทะเบียนและบัณฑิตศึกษา 
(๔) ฝ่ายบริการการสอนและการสอบ 
(๕) ฝ่ายประมวลผล 
(๖) ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและสารสนเทศ   
ข้อ ๒๓ ศูนย์บริการวิชาการ  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(๑) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(๒) ฝ่ายประชาสังคมและชุมชน 
(๓) ฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม 
(๔) ฝ่ายบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษ 
ข้อ ๒๔ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(๑) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ   
(๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(๓) ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร 
(๔) ฝ่ายบริการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 
ข้อ ๒๕ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(๑) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(๒) ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนและการสอน 
(๓) ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา   
(๔) ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต 



 หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๒๖ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(๑) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(๒) ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
(๓) กิจการหอพักนักศึกษาและบุคลากร 
(๔) โรงแรมและนันทนาการ 
(๕) สถานกีฬาและสุขภาพ 
ข้อ ๒๗ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(๑) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(๒) ฝ่ายพืช 
(๓) ฝ่ายสัตว์ 
(๔) ฝ่ายประมง 
(๕) ฝ่ายแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(๖) ฝ่ายเคร่ืองจักรกลและซ่อมบํารุง 
(๗) ฝ่ายการตลาด 
ข้อ ๒๘ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(๑) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(๒) ฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและประสบการณ์ภาคสนาม 
(๓) ฝ่ายพัฒนาทักษะเพื่ออาชีพนักศึกษา 
ข้อ ๒๙ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(๑) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(๒) ฝ่ายอุทยานศิลปะและวัฒนธรรม 
(๓) ฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อ ๓๐ สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(๑) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(๒) ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 
(๓) ฝ่ายจัดการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ 
(๔) ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ   
ข้อ ๓๑ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(๑) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ   
(๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 
(๓) ฝ่ายสื่อสารและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
(๔) ฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและพัฒนาข้อเสนอการวิจัย 



 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๓๒ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(๑) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิทยาการสุขภาพ 
(๓) ฝ่ายสนับสนุนการวิจัยเพื่อการศึกษาและบริการวิทยาการสุขภาพ 
ข้อ ๓๓ อุทยานพฤกษศาสตร์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(๑) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(๒) ฝ่ายสวนพฤกษศาสตร์และรุกขชาติ 
(๓) ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
ข้อ ๓๔ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(๑) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(๒) ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจและพัฒนาผู้ประกอบการ 
(๓) ฝ่ายบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
(๔) ฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรม 
ข้อ ๓๕ การแบ่งงานภายในของส่วนงานหรือฝ่ายให้เป็นไปตามที่อธิการบดีกําหนดโดยจัดทํา

เป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน 

นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 


