
 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง  การแบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี  ส านักวิชา  สถาบัน  ศูนย์  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ด้วยสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการแบ่งส่วนงานเป็นกอง  ส านักงานบริหาร  
สาขาวิชา  สถานวิจัย  ฝ่าย  แผนก  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงานดังกล่าว  
เพื่อประโยชน์ในการบริหาร  การจัดการศึกษา  การวิจัย  และบริการวิชาการแก่ชุมชน   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๖  (๒)  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ในการประชุม   
ครั้งที่  ๕/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  จึงให้ออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เรื่อง  การแบ่งส่วนงานของ
ส านักงานอธิการบดี  ส านกัวิชา  สถาบัน  ศนูย์  หรอืหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙”  

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ฉบับดังต่อไปนี ้ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
  ๑) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เรื่อง  การแบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี  

ส านักวิชา  สถาบัน  ศูนย์  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
  ๒) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เรื่อง  การแบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี  

ส านักวิชา  สถาบัน  ศูนย์  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
  ๓) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เรื่อง  การแบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี  

ส านักวิชา  สถาบัน  ศูนย์  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
ข้อ ๕ ให้แบ่งส่วนงานส านักงานอธิการบดี  ดังนี้   
  (๑) ส่วนสารบรรณและอ านวยการ 
  (๒) ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
  (๓) ส่วนประชาสัมพันธ์ 
  (๔) ส่วนการเจ้าหน้าที่ 
  (๕) ส่วนการเงินและบัญชี 
  (๖) ส่วนอาคารสถานที่ 
  (๗) ส่วนพัสดุ 
  (๘) ส่วนแผนงาน 
  (๙) ส่วนวิเทศสัมพันธ์ 
  (๑๐) ส่วนกิจการนักศึกษา 



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๖ ให้แบ่งส่วนงานส านักวิชาการจัดการ  ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานบริหาร 
  (๒) สถานวิจัย 
  (๓) สาขาวิชาการบัญชี 
  (๔) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  (๕) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
  (๖) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
ข้อ ๗ ให้แบ่งส่วนงานส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ดังนี้   
  (๑) ส านักงานบริหาร 
  (๒) สถานวิจัย 
  (๓) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
  (๔) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
ข้อ ๘ ให้แบ่งส่วนงานส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานบริหาร 
  (๒) สถานวิจัย 
ข้อ ๙ ให้แบ่งส่วนงานส านักวิชาแพทยศาสตร์  ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานบริหาร 
  (๒) สถานวิจัย  
  (๓) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  (๔) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
ข้อ ๑๐ ให้แบ่งส่วนงานส านักวิชาเภสัชศาสตร์  ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานบริหาร 
  (๒) สถานวิจัย  
ข้อ ๑๑ ให้แบ่งส่วนงานส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานบริหาร 
  (๒) สถานวิจัย  
  (๓) สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
  (๔) สาขาวิชานิติศาสตร์ 



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้แบ่งส่วนงานส านักวิชาวิทยาศาสตร์  ดังนี้  
  (๑) ส านักงานบริหาร 
  (๒) สถานวิจัย 
  (๓) สาขาวิชาเคมี 
  (๔) สาขาวิชาฟิสิกส์ 
  (๕) สาขาวิชาชีววิทยา 
  (๖) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ข้อ ๑๓ ให้แบ่งส่วนงานส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร  ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานบริหาร 
  (๒) สถานวิจัย 
  (๓) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  (๔) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 
  (๕) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
  (๖) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 
  (๗) สาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
ข้อ ๑๔ ให้แบ่งส่วนงานส านักวิชาศิลปศาสตร์  ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานบริหาร 
  (๒) สถานวิจัย 
  (๓) สาขาวิชาศึกษาทั่วไป 
  (๔) สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
  (๕) สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา 
  (๖) สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม 
ข้อ ๑๕ ให้แบ่งส่วนงานส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานบริหาร 
  (๒) สถานวิจัย 
ข้อ ๑๖ ให้แบ่งส่วนงานส านักวิชาสหเวชศาสตร์  ดังนี้   
  (๑) ส านักงานบริหาร 
  (๒) สถานวิจัย   
  (๓) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
  (๔) สาขาวิชากายภาพบ าบัด 
  (๕) คลินิกกายภาพบ าบัด 



 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๗ ให้แบ่งส่วนงานส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานบริหาร 
  (๒) สถานวิจัย 
  (๓) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
  (๔) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  (๕) สาขาวิชาอนามัยชุมชน 
ข้อ ๑๘ ให้แบ่งส่วนงานส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์  ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานบริหาร 
  (๒) สถานวิจัย 
  (๓) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
  (๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (๕) สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 
  (๖) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
ข้อ ๑๙ ให้แบ่งส่วนงานสถาบันวิจัยและพัฒนา  ดังนี้ 
  (๑) ฝ่ายธุรการ 
  (๒) ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล 
  (๓) ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย 
  (๔) ฝ่ายประยุกต์ผลงานวิจัย 
ข้อ ๒๐ ให้แบ่งส่วนงานศูนย์คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
  (๑) ฝ่ายธุรการ 
  (๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
  (๓) ฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
  (๔) ฝ่ายบริการและฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์ 
  (๕) ฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
ข้อ ๒๑ ให้แบ่งส่วนงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังนี้ 
  (๑) ฝ่ายธุรการ 
  (๒) ฝ่ายบ ารุงรักษา 
  (๓) ฝ่ายพัฒนาและผลิตอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
  (๔) ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ 
  (๕) ฝ่ายห้องปฏิบัติการ 



 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๒๒ ให้แบ่งส่วนงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  ดังนี้ 
  (๑) ฝ่ายธุรการ 
  (๒) ฝ่ายห้องสมุด 
  (๓) ฝ่ายผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา 
  (๔) ฝ่ายบริการ 
ข้อ ๒๓ ให้แบ่งส่วนงานศูนย์บริการการศึกษา  ดังนี้ 
  (๑) ฝ่ายธุรการ 
  (๒) ฝ่ายรับนักศึกษา 
  (๓) ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาและบัณฑิต 
  (๔) ฝ่ายบริการการสอนและการสอบ 
  (๕) ฝ่ายวัดผลการศึกษา 
ข้อ ๒๔ ให้แบ่งส่วนงานศูนย์บริการวิชาการ  ดังนี้ 
  (๑) ฝ่ายธุรการ 
  (๒) ฝ่ายฝึกอบรมและเผยแพร่ 
  (๓) ฝ่ายบริการที่ปรึกษา 
  (๔) ฝ่ายประชาสังคม 
ข้อ ๒๕ การแบ่งงานภายในส่วนงานหรือฝ่าย  ให้เป็นไปตามที่อธิการบดีก าหนดโดยจัดท าเป็นประกาศ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ศาสตราจารยว์ิจิตร  ศรีสอ้าน 
นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 


