
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง  การแบง่สว่นงานของส านักงานอธกิารบด ี ส านกัวิชา  สถาบนั  ศนูย์  หรือหนว่ยงานที่เรียกชือ่อย่างอืน่ 

พ.ศ.  2565 
 
 

ด้วยสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการแบ่งส่วนงานของส านักงาน
อธิการบดี  สถาบัน  ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  เพ่ือให้การจัดการศึกษา  การวิจัย  การให้บริการ 
ทางวิชาการและการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ฉะนั้น  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  7  วรรคสอง  และมาตรา  16  (2)  และ  (4)  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  พ.ศ.  2535  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ในการประชุม  
ครั้งที่  5/2565  เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2565  จึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เรื่อง  การแบ่งส่วนงานของ
ส านักงานอธิการบดี  ส านักวิชา  สถาบัน  ศูนย์  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  พ.ศ.  2565” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  14  พฤษภาคม  2565  เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เรื่อง  การแบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี   

ส านักวิชา  สถาบัน  ศูนย์  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  พ.ศ.  2562  ลงวันที่  7  มีนาคม   
พ.ศ.  2562   

(2) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เรื่อง  การแบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี   
ส านักวิชา  สถาบัน  ศูนย์  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  ลงวันที่   
20  มิถุนายน  พ.ศ.  2562   

(3) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เรื่อง  การแบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี   
ส านักวิชา  สถาบัน  ศูนย์  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2562  ลงวันที่   
26  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562   

(4) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เรื่อง  การแบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี   
ส านักวิชา  สถาบัน  ศูนย์  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น   (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2563  ลงวันที่   
16  มิถุนายน  พ.ศ.  2563   

(5) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เรื่อง  การแบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี   
ส านักวิชา  สถาบัน  ศูนย์  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2563  ลงวันที่   
16  กันยายน  พ.ศ.  2563   

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



(6) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เรื่อง  การแบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี   
ส านักวิชา  สถาบัน  ศูนย์  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2563  ลงวันที่   
14  ตุลาคม  พ.ศ.  2563   

(7) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เรื่อง  การแบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี   
ส านักวิชา  สถาบัน  ศูนย์  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2564  ลงวันที่   
18  มกราคม  พ.ศ.  2564   

(8) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เรื่อง  การแบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี   
ส านักวิชา  สถาบัน  ศูนย์  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  (ฉบับที่  8)  พ.ศ.  2564  ลงวันที่   
30  มิถุนายน  พ.ศ.  2564   

(9) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เรื่อง  การแบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี   
ส านักวิชา  สถาบัน  ศูนย์  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  (ฉบับที่  9)  พ.ศ.  2565  ลงวันที่   
15  มีนาคม  พ.ศ.  2565   

ข้อ 4 ส านักงานอธิการบดี  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(1) ส่วนการเงินและบัญชี  แบ่งงาน  ดังนี้   
 (1.1) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 
 (1.2) งานบัญชี 
 (1.3) งานการเงิน 
 (1.4) งานตรวจจ่าย 
(2) ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  แบ่งงาน  ดังนี้   
 (2.1) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 
 (2.2) งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (2.3) งานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
 (2.4) งานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร 
(3) ส่วนนิติการ  แบ่งงาน  ดังนี้   
 (3.1) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 
 (3.2) งานนิติกรรมสัญญา 
 (3.3) งานสอบสวน 
 (3.4) งานคดีความ 
 (3.5) งานกฎหมายศูนย์การแพทย์ 
(4) ส่วนบริการกลาง  แบ่งงาน  ดังนี้   
 (4.1) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 
 (4.2) งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



 (4.3) งานบริการท าความสะอาดและบริการทั่วไปและก าจัดขยะ 
 (4.4) งานยานพาหนะและจ้างเหมาบริการยานพาหนะ 
 (4.5) งานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ 
(5) ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์  แบ่งงาน  ดังนี้   
 (5.1) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 
 (5.2) งานบริหารความเสี่ยง 
 (5.3) งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ 
 (5.4) งานวิจัยสถาบัน 
 (5.5) งานมหาวิทยาลัยสีเขียว 
(6)  ส่วนพัสดุ  แบ่งงาน  ดังนี้   
 (6.1) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 
 (6.2) งานจัดหาพัสดุ 
 (6.3) งานคลังพัสดุ 
(7) ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม  แบ่งงาน  ดังนี้   
 (7.1) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 
 (7.2) งานพัฒนาและบ ารุงรักษาภูมิทัศน์ 
 (7.3) งานเรือนเพาะช าและปุ๋ยหมัก 
 (7.4) งานเครื่องจักรกลและซ่อมบ ารุง 
 (7.5) งานจัดการของเสีย 
(8) ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  แบ่งงาน  ดังนี้   
 (8.1) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 
 (8.2) งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 (8.3) งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
(9) ส่วนสื่อสารองค์กร  แบ่งงาน  ดังนี้   
 (9.1) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 
 (9.2) งานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ 
 (9.3) งานผลิตสื่อและสารสนเทศ 
 (9.4) งานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล 

(10) ส่วนอาคารสถานที่  แบ่งงาน  ดังนี้   
 (10.1) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 
 (10.2) งานออกแบบและวิศวกรรม 
 (10.3) งานโรงผลิตน้ าประปา 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



 (10.4) งานซ่อมบ ารุงระบบประปาและสุขาภิบาล 
 (10.5) งานซ่อมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 
 (10.6) งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่และสาธารณูปการ 

(11) ส่วนอ านวยการและสารบรรณ  แบ่งงาน  ดังนี้   
 (11.1) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 
 (11.2) งานอ านวยการและการประชุม 
 (11.3) งานบริหารจัดการส านักงานดิจิทัลและไปรษณีย์ 
 (11.4) งานส านักงานเลขานุการ 
 (11.5) งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  กรุงเทพมหานคร 

(12) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  แบ่งงาน  ดังนี้   
 (12.1) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 
 (12.2) งานกิจการสภามหาวิทยาลัย 

(13) หน่วยตรวจสอบภายใน  แบ่งงาน  ดังนี้   
 (13.1) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 
 (13.2) งานตรวจสอบการเงิน  การปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบและนโยบาย 
 (13.3) งานตรวจสอบการด าเนินงาน 
ข้อ 5 ส านักวิชาการจัดการ  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(1) ส านักงานคณบดี 
(2) สถานวิจัย 
(3) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
(4) สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 
(5) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโปรเชฟ 
ข้อ 6 ส านักวิชาการบัญชีและการเงิน  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(1) ส านักงานคณบดี 
(2) สถานวิจัย 
(3) สาขาวิชาการบัญชี 
(4) สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ 
ข้อ 7 ส านักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(1) ส านักงานคณบดี 
(2) สถานวิจัย 
(3) สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



(4) สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(5) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ข้อ 8 ส านักวิชานิติศาสตร์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(1) ส านักงานคณบดี 
(2) สถานวิจัย 
(3) สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ข้อ 9 ส านักวิชาศิลปศาสตร์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(1) ส านักงานคณบดี 
(2) สถานวิจัย 
(3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(4) สาขาวิชาภาษาจีน 
(5) สาขาวิชาภาษาไทย 
(6) สาขาวิชาครุศาสตร์ 
ข้อ  10 ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(1) ส านักงานคณบดี 
(2) สถานวิจัย 
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
(4) สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 
ข้อ  11 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(1) ส านักงานคณบดี 
(2) สถานวิจัย 
(3) สาขาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
(4) สาขาวิชาการพยาบาลขั้นสูง 
ข้อ  12 ส านักวิชาแพทยศาสตร์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(1) ส านักงานคณบดี 
(2) สถานวิจัย 
(3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
(5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
(6) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
(7) สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 
(8) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



ข้อ  13 ส านักวิชาเภสัชศาสตร์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(1) ส านักงานคณบดี 
(2) สถานวิจัย 
(3) สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 
(4) สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ข้อ  14 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(1) ส านักงานคณบดี 
(2) สถานวิจัย 
(3) สาขาวิชาเคมี 
(4) สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(5) สาขาวิชาชีววิทยา 
(6) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
(7) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
ข้อ  15 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(1) ส านักงานคณบดี 
(2) สถานวิจัย 
(3) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(4) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
(5) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(6) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
(7) สาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 
(8) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ 
ข้อ  16 ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(1) ส านักงานคณบดี 
(2) สถานวิจัย 
(3) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
(4) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(5) สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
(6) สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 
ข้อ  17 ส านักวิชาสหเวชศาสตร์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(1) ส านักงานคณบดี 
(2) สถานวิจัย 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



(3) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
(4) สาขาวิชากายภาพบ าบัด 
(5) คลินิกกายภาพบ าบัด 
(6) คลินิกเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ข้อ  18 ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(1) ส านักงานคณบดี 
(2) สถานวิจัย 
(3) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
(4) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(5) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
ข้อ  19 ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(1) ส านักงานคณบดี 
(2) สถานวิจัย 
(3) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
(4) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5) สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 
(6) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
ข้อ  20 ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(1) ส านักงานคณบดี 
(2) สถานวิจัย 
(3) สาขาวิชาพหุภาษา 
(4) สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป 
ข้อ  21 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(1) ส านักงานคณบดี 
(2) สถานวิจัย 
(3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 
(4) สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก 
(5) ศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง  มีฐานะเทียบเท่าสาขาวิชาหรือสถานวิจัย 
ข้อ  22 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(1) ส านักงานคณบดี 
(2) สถานวิจัย 
(3) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 
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(4) ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์  มีฐานะเทียบเท่าสาขาวิชาหรือสถานวิจัย 
(5) โรงพยาบาลสัตว์ 
ข้อ  23 วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(1) ส านักงานคณบดี 
(2) สถานวิจัย 
(3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(4) สาขาวิชาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 
ข้อ  24 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(1) ส านักงานคณบดี 
(2) สถานวิจัย 
(3) สาขาวิชาสหวิทยาการ 
ข้อ  25 สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(1) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(2) ฝ่ายเผยแพร่และส่งเสริมการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 
(3) ฝ่ายสนับสนุนห้องปฏิบัติการและมาตรฐานการวิจัย 
ข้อ  26 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(๑) ฝ่ายการแพทย์ 
 (๑.๑) แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว 
 (๑.๒) แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
 (๑.๓) แผนกอายุรกรรม 
 (๑.๔) แผนกศัลยกรรม 
 (๑.๕) แผนกกุมารเวชกรรม 
 (๑.๖) แผนกสูตินรีเวชกรรม 
 (๑.๗) แผนกออร์โธปิดิกส์ 
 (๑.๘) แผนกจักษุวิทยา 
 (๑.๙) แผนกโสต  ศอ  นาสิก 
 (๑.๑๐) แผนกรังสีวิทยา 
 (๑.๑๑) แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
 (๑.๑๒) แผนกพยาธิวิทยา 
 (๑.๑๓) แผนกนิติเวชวิทยา 
 (๑.๑๔) แผนกวิสัญญีวิทยา 
 (๑.๑๕) แผนกจิตเวช 
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 (๑.๑๖) แผนกเวชศาสตร์ป้องกัน 
 (๑.๑๗) แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป 
 (๑.๑๘) แผนกทันตกรรม 
(๒) ฝ่ายเภสัชกรรม 
 (๒.๑) แผนกเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 
 (๒.๒) แผนกเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
 (๒.๓) แผนกเภสัชกรรมการผลิต 
 (๒.๔) แผนกบริหารเวชภัณฑ์ 
 (๒.๕) แผนกวิชาการเภสัชกรรม 
(๓) ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
 (๓.๑) แผนกห้องปฏิบัติการกลาง 
 (๓.๒) แผนกจุลชีววิทยา 
 (๓.๓) แผนกคลังเลือดและการบริการโลหิต 
 (๓.๔) แผนกห้องปฏิบัติการขั้นสูง 
(๔) ฝ่ายการแพทย์พิเศษ 
 (๔.๑) แผนกแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
 (๔.๒) แผนกแพทย์ทางเลือก 
 (๔.๓) แผนกเวชกรรมสังคม 
(๕) ฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
 (๕.๑) แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
 (๕.๒) แผนกผู้ป่วยนอก 
 (๕.๓) แผนกสร้างเสริมสุขภาพ 
(๖) ฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยใน 
 (๖.๑) แผนกหอผู้ป่วยวิกฤติ 
 (๖.๒) แผนกหอผู้ป่วยในสามัญ 
 (๖.๓) แผนกหอผู้ป่วยในพิเศษ 
 (๖.๔) แผนกทารกแรกคลอด 
(๗) ฝ่ายการพยาบาลพิเศษ 
 (๗.๑) แผนกห้องผ่าตัด 
 (๗.๒) แผนกห้องคลอด 
 (๗.๓) แผนกวิสัญญีพยาบาล 
 (๗.๔) แผนกป้องกันการติดเชื้อ 
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 (๗.๕) แผนกไตเทียม 
(๘) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 (๘.๑) แผนกอ านวยการและสารบรรณ 
 (๘.๒) แผนกประชาสัมพันธ์ 
 (๘.๓) แผนกกองทุน 
 (๘.๔) แผนกโภชนาการ 
 (๘.๕) แผนกซักรีด 
 (๘.๖) แผนกรักษาความปลอดภัย 
 (๘.๗) แผนกยานพาหนะ 
 (๘.๘) แผนกงานจ้างเหมาบริการ 
 (๘.๙) แผนกแม่บ้าน 
 (๘.๑๐) แผนกวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
 (๘.๑๑) แผนกหน่วยจ่ายกลาง 
 (๘.๑๒) แผนกนิติการ 
(๙) ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การแพทย์ 
 (๙.๑) แผนกวิเคราะห์และจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (๙.๒) แผนกคุณภาพ 
 (๙.๓) แผนกสารสนเทศ 
 (๙.๔) แผนกพัสดุ 
 (๙.๕) แผนกบัญชี 
 (๙.๖) แผนกการเงินและเวชระเบียน 
 (๙.๗) แผนกบุคคล 

(๑๐) ฝ่ายการศึกษาและวิจัย 
 (๑๐.๑) แผนกบริการการศึกษา 
 (๑๐.๒) แผนกงานวิจัย 
 (๑๐.๓) แผนกแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
 (๑๐.๔) แผนกพยาบาลศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
 (๑๐.๕) แผนกทันตแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
 (๑๐.๖) แผนกการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นคลินิก 
 (๑๐.๗) แผนกการศึกษาหลังปริญญา 
ข้อ  27 ศูนย์กิจการนานาชาติ  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
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(1) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(2) ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยนานาชาติและขับเคลื่อนการจัดอันดับโลก 
(3) ฝ่ายส่งเสริมการศึกษานานาชาติและแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา 
ข้อ  28 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(1) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(2) ฝ่ายพัฒนาและบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
(3) ฝ่ายบริการและใช้ประโยชน์เครื่องมือ 
(4) ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
(5) ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(6) ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ  1 
(7) ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ  2 
ข้อ  29 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(1) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(2) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(3) ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร 
(4) ฝ่ายบริการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 
ข้อ  30 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(1) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(2) ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
(3) ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร 
(4) ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนและการสอน 
ข้อ  31 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(1) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(2) ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
(3) ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา 
(4) ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา 
ข้อ  32 ศนูย์บริการการศึกษา  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(1) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(2) ฝ่ายรับนักศึกษา 
(3) ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
(4) ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
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(5) ฝ่ายบริการการสอนและการสอบ 
ข้อ  33 ศูนย์บริการวิชาการ  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(1) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(2) ฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(3) ฝ่ายวิชาการรับใช้สังคมและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
ข้อ  34 ศูนย์บริหารทรัพย์สิน  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(1) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(2) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(3) ฝ่ายหอพักนักศึกษา 
ขอ้  35 ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(1) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(2) ฝ่ายพัฒนาการเกษตร 
ข้อ  36 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(1) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(2) ฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและประสบการณ์ภาคสนาม 
(3) ฝ่ายพัฒนาทักษะเพื่ออาชีพนักศึกษา 
ข้อ  37 ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(1) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(2) ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(3) ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
(4) ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการ 
ข้อ  38 อุทยานพฤกษศาสตร์  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(1) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(2) ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ 
(3) ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
(4) ฝ่ายศูนย์ประสานงาน  อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ข้อ  39 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แบ่งส่วนงาน  ดังนี้   
(1) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
(2) ฝ่ายบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ 
(3) ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 
(4) ฝ่ายความร่วมมือการวิจัยกับเอกชน 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



ข้อ  40 การแบ่งงานภายในส่วนงานหรือฝ่ายอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้เป็นไป
ตามที่อธิการบดีก าหนดโดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ  41 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  13  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕65 
ธีระชัย  เชมนะสิร ิ

นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๕


