
1 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี  ลงวันที่  10  พฤษภาคม  2562 
เร่ือง  เลขรหัสหนังสือประจำหน่วยงานของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี      อว 74 

หน่วยงาน เลขรหัสหนังสือ 

1. สำนักงานอธิการบด ี   

  (1) สำนักงานอธิการบด ี (1) อว  7401/…..  

 ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพฒันาเทคโนโลยี  อว  7401(1)/…..  

 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ  อว  7401(2)/…..  

 ฝ่ายวชิาการและพัฒนาความเปน็สากล  อว  7401(3)/…..  

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  อว  7401(4)/…..  

 ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป  อว  7401(5)/…..  

 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ ์  อว  7401(6)/…..  

 ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  อว  7401(7)/…..  

 ฝ่ายทรัพยส์ินและวิสาหกิจ  อว  7401(8)/…..  

  
  (2) ส่วนงานของสำนักงานอธกิารบดี (2) อว  7402/…..  

 1 ส่วนส่งเสริมวชิาการ  อว  7402(1)/…..  

 2 ส่วนสารบรรณและนิติการ  อว  7402(2)/…..  

 3 ส่วนทรัพยากรบุคคล  อว  7402(3)/…..  

 4 ส่วนการเงินและบัญช ี  อว  7402(4)/…..  

 5 ส่วนอาคารสถานที ่  อว  7402(5)/…..  

 6 ส่วนพัสด ุ  อว  7402(6)/…..  

 7 ส่วนแผนงาน  อว  7402(7)/…..  

 8 ส่วนกิจการนักศึกษา  อว  7402(8)/…..  

 9 ส่วนประชาสัมพันธ ์  อว  7402(9)/…..  

 10 สถานกีฬาและสุขภาพ  อว  7402(10)/…..  

 11 หน่วยประสานงาน มทส. กทม.  อว  7402(11)/…..  

 12 สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)  อว  7402(12)/…..  

 13 ส่วนบริหารสินทรัพย ์  อว  7402(14)/…..  
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หน่วยงาน เลขรหัสหนังสือ 

  (3) สภามหาวิทยาลยั (3) อว  7403/…..  

 1 หน่วยตรวจสอบภายใน  อว  7403(1)/…..  

 2 สำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏบัิติงาน  อว  7403(2)/…..  

    
  (4) คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (4) อว  7404/…..  

    
  (5) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (5) อว  7405/…..  

    
  (6) สภาวชิาการ (6) อว  7406/…..  

    
  (7) สถานพฒันาคณาจารย ์ (7) อว  7407/…..  

  
  (8) สถานศึกษาค้นควา้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา (8) อว  7408/…..  

(1) หน่วยศึกษาค้นควา้การเรียนรู้   อว 7408(1)/..... 
(2) โรงเรียนสุรวิวัฒน ์   อว 7408(2)/..... 

   
2. สำนักวิชา  

  (1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร ์ (1) อว  7411/…..  

 1 สำนักงานคณบด ี   อว  7411(1)/…..  

 2 สาขาวิชาเคมี   อว  7411(2)/…..  

 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร ์   อว  7411(3)/…..  

 4 สาขาวิชาชวีวิทยา   อว  7411(4)/…..  

 5 สาขาวิชาฟิสิกส ์   อว  7411(5)/…..  

 6 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ   อว  7411(6)/…..  

 7 สาขาวิชาปรีคลนิิก   อว  7411(11)/…..  

 8 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา   อว  7411(14)/…..  

 9 สถานวิจัย   อว  7411(15)/…..  
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หน่วยงาน เลขรหัสหนังสือ 

  (2) สำนักวิชาเทคโนโลยีสงัคม (2) อว  7412/…..  

 1 สำนักงานคณบด ี   อว  7412(1)/…..  

 2 สาขาวิชาศึกษาทั่วไป   อว  7412(2)/…..  

 3 สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ   อว  7412(3)/…..  

 4 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ   อว  7412(4)/…..  

 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ   อว  7412(5)/…..  

 6 สถานวิจัย   อว  7412(6)/…..  

    
  (3) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (3) อว  7413/…..  

 1 สำนักงานคณบด ี   อว  7413(1)/…..  
 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   อว  7413(2)/…..  

 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว ์   อว  7413(3)/…..  
 4 สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ   อว  7413(4)/…..  
 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร   อว  7413(5)/…..  

 6 ฟาร์มมหาวิทยาลัย   อว  7413(6)/…..  
 7 สถานวิจัย   อว  7413(7)/…..  
    
  (4) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (4) อว  7414/…..  

 1 สำนักงานคณบด ี   อว  7414(1)/…..  

 2 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต   อว  7414(2)/…..  

 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร   อว  7414(3)/…..  

 4 สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง   อว  7414(4)/…..  

 5 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   อว  7414(5)/…..  

 6 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   อว  7414(6)/…..  

 7 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล   อว  7414(7)/…..  

 8 สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก   อว  7414(8)/…..  

 9 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม   อว  7414(9)/…..  

 10 สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์   อว  7414(10)/…..  

 11 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   อว  7414(11)/…..  

 12 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   อว  7414(12)/…..  

 13 สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ   อว  7414(13)/…..  
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หน่วยงาน เลขรหัสหนังสือ 

 14 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม   อว  7414(15)/…..  

 15 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   อว  7414(16)/…..  

 16 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   อว  7414(17)/…..  

 17 สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ   อว  7414(18)/…..  

 18 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณ ี   อว  7414(19)/…..  

 19 สถานวิจัย   อว  7414(22)/…..  

 20 สถานพันธกิจสากลสัมพันธ ์   อว  7414(23)/…..  

 21 สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา   อว  7414(24)/…..  

  
  (5) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (5) อว  7415/…..  

 1 สำนักงานคณบด ี   อว  7415(1)/…..  

 2 สาขาวิชากุมารเวชศาสตร ์   อว  7415(2)/…..  

 3 สาขาวิชาจักษุวิทยา   อว  7415(3)/…..  

 4 สาขาวิชาจิตเวชศาสตร ์   อว  7415(4)/…..  

 5 สาขาวิชานติิเวชศาสตร์   อว  7415(5)/…..  

 6 สาขาวิชาพยาธิวิทยา   อว  7415(6)/…..  

 7 สาขาวิชารังสีวทิยา   อว  7415(7)/…..  

 8 สาขาวิชาวิสญัญีวิทยา   อว  7415(8)/…..  

 9 สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน   อว  7415(9)/…..  

 10 สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู   อว  7415(10)/…..  

 11 สาขาวิชาศัลยศาสตร ์   อว  7415(11)/…..  

 12 สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   อว  7415(12)/…..  

 13 สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวทิยา   อว  7415(13)/…..  

 14 สาขาวิชาออร์โธปิดิกส ์   อว  7415(14)/…..  

 15 สาขาวิชาอายุรศาสตร์   อว  7415(15)/…..  

 16 สถานวิจัย   อว  7415(18)/…..  

 17 สถานแพทยศาสตรศึกษา   อว  7415(19)/…..  

 18 โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี   อว  7415(20)/…..  
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หน่วยงาน เลขรหัสหนังสือ 

  (6) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร ์ (6) อว  7416/…..  

 1 สำนักงานคณบด ี   อว  7416(1)/…..  

 2 สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล   อว  7416(2)/…..  

 3 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สงูอายุ   อว  7416(3)/…..  

 4 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช   อว  7416(4)/…..  

 5 สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น   อว  7416(5)/…..  

 6 สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์   อว  7416(6)/…..  

 7 สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน   อว  7416(7)/…..  

 8 สถานวิจัย   อว  7416(8)/…..  

  

  (7) สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร ์ (7) อว  7417/…..  

 1 สำนักงานคณบด ี   อว  7417(1)/…..  

 2 สาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน   อว  7417(2)/…..  

 3 สาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก   อว  7417(3)/…..  

 4 สาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุน่   อว  7417(4)/…..  

 5 สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่   อว  7417(5)/…..  

 6 สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สงูอายุ   อว  7417(6)/…..  

 7 สถานทนัตแพทยศาสตรศึกษา   อว  7417(7)/…..  

 8 สถานวิจัย   อว  7417(8)/…..  

  

  (8) สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ (8) อว  7418/…..  

 1 สำนักงานคณบด ี   อว  7418(1)/…..  

 2 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   อว  7418(2)/…..  

 3 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   อว  7418(3)/…..  

 4 สาขาวิชาโภชนวทิยาและการกำหนดอาหาร   อว  7418(4)/…..  

 5 สถานวิจัย   อว  7418(5)/…..  
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หน่วยงาน เลขรหัสหนังสือ 

3. สถาบัน   

  (1) สถาบนัวิจัยและพัฒนา (1) อว  7421/…..  

 1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   อว  7421(1)/…..  

 2 ฝ่ายบริหารทนุวิจัยและติดตามประเมินผล   อว  7421(2)/…..  

 3 ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย   อว  7421(3)/…..  

 4 ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย   อว  7421(4)/…..  

 5 ฝ่ายพัฒนาและสง่เสริมการวิจยั   อว  7421(5)/…..  

  

4. ศูนย์   

  (1) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (1) อว  7431/…..  

 1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   อว  7431(1)/…..  

 2 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   อว  7431(2)/…..  

 3 ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา   อว  7431(3)/…..  

 4 ฝ่ายบริการสารสนเทศ   อว  7431(4)/…..  

 5 ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ   อว  7431(5)/…..  

 6 ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ   อว  7431(6)/…..  

  

  (2) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2) อว  7432/…..  

 1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   อว  7432(1)/…..  

 2 ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ   อว  7432(2)/…..  

 3 ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ   อว  7432(3)/…..  

 4 ฝ่ายห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสงัคม   อว  7432(4)/…..  

 5 ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1   อว  7432(5)/…..  

 6 ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2   อว  7432(6)/…..  

 7 ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยกีารเกษตร   อว  7432(7)/…..  

 8 ฝ่ายห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร์สุขภาพ   อว  7432(8)/…..  

 9 ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบณัฑิตศึกษา   อว  7432(9)/…..  
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หน่วยงาน เลขรหัสหนังสือ 

  (3) ศูนย์บริการการศึกษา (3) อว  7433/…..  

 1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   อว  7433(1)/…..  

 2 ฝ่ายรับนักศึกษา   อว  7433(2)/…..  

 3 ฝ่ายทะเบยีนนักศึกษา   อว  7433(3)/…..  

 4 ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   อว  7433(4)/…..  

 5 ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบณัฑิต   อว  7433(5)/…..  

 6 ฝ่ายวิเคราะห์และพฒันาระบบ   อว  7433(6)/…..  

    

  (4) เทคโนธาน ี (4) อว  7434/…..  

 1 สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี   อว  7434(1)/…..  

 2 สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม   อว  7434(2)/…..  

 3 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม   อว  7434(3)/…..  

 4 สำนักงานบริการวิชาการ ปรบัแปลง ถา่ยทอด และพัฒนาเทคโนโลย ี   อว  7434(4)/…..  

 5 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา   อว  7434(5)/…..  
  

  (5) ศูนย์คอมพิวเตอร ์ (5) อว  7435/…..  

 1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   อว  7435(1)/…..  

 2 ฝ่ายโครงสรา้งพื้นฐานและบริการคอมพิวเตอร์   อว  7435(2)/…..  

 3 ฝ่ายบริการการสอนและฝึกอบรม   อว  7435(3)/…..  
    

  (6) ศูนย์กิจการนานาชาต ิ (6) อว  7436/…..  

 1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   อว  7436(1)/…..  

 2 ฝ่ายพิธีการ สารสนเทศ และวเิทศสัมพันธ์   อว  7436(2)/…..  

 3 ฝ่ายโปรแกรม   อว  7436(3)/…..  
    

  (7) ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (7) อว  7437/…..  

 1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   อว  7437(1)/…..  

 2 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา   อว  7437(2)/…..  

 3 ฝ่ายผลติสื่อคอมพิวเตอร์   อว  7437(3)/…..  

 4 ฝ่ายผลติสื่อโสตทัศน ์   อว  7437(4)/…..  

 5 ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม   อว  7437(5)/…..  
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 6 สำนักพิมพ ์   อว  7437(6)/…..  

 7 ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม   อว  7437(7)/…..  

    
  (8) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (8) อว  7438/…..  

 1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   อว  7438(1)/…..  

 2 ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา   อว  7438(2)/…..  

 3 ฝ่ายพัฒนาอาชีพ   อว  7438(3)/…..  

 4 ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา   อว  7438(4)/…..  

  

 (9) ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(9) อว  7439/…..  

 1 สำนักงานบริหาร อพ.สธ. – มทส.   อว  7439(1)/…..  

 2 สำนักงานอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. คลองไผ่ 

  อว  7439(2)/…..  

 3 สำนักงานฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก- 
    พระราชดำริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    อพ.สธ. คลองไผ ่

  อว  7439(3)/…..  

  

5. โครงการหรือกิจกรรมพิเศษ   

  (1) โครงการ YSC (เปลี่ยนตามปี ค.ศ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1) อว  7441/…..  

    
  (2) สุรสัมมนาคาร (2) อว  7443/…..  
    

  (3) โครงการพัฒนาและส่งเสรมิผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ (3) อว  7444/…..  
       และเทคโนโลยี (พสวท.)  

    
  (4) โครงการจัดตั้งสถานพฒันาความเปน็ผู้ประกอบการสำหรบันักศึกษา 
       (Student Entrepreneurship Development Academy : SEDA) 

(4) อว  7445/…..  

  
  (5) โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี 
      ศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและการวิเคราะห์ขั้นสูง 

(5) อว  7446/…..  
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  (6) ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง (6) อว  7447/…..  
    

  (7) ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  (7) อว  7448/…..  
    

  (8) คณะกรรมการที่ปรึกษาระดับภูมิภาคของ WACE-ISO at SUT (8) อว  7449/…..  
       (WACE-ISO at SUT Regional Advisory Board)   

    

  (9) โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบตักิารวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจบัยึดนิวตรอน (9) อว  7450/…..  
    

  (10) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟสิิกส์พลงังานสงูและฟสิิกส์ดาราศาสตร์ 
 (Center of Excellence in High Energy Physics and Astrophysics) 

(10) อว  7451/…..  

    

  (11) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวสัดุหนา้ที่พิเศษขั้นสงู (11) อว  7452/…..  
  (Center of Excellence in Advanced Functional Materials)   

  
  (12) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (12) อว  7453/…..  
 (Center of Excellence in Agricultural Product Innovation)  
  

  (13) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา- 
 โครงสร้างพืน้ฐานอย่างยัง่ยืน 

(13) อว  7454/…..  

 (Center of Excellence in Innovation for Sustainable Infrastructure 
  Development) 

 

  
  (14) ศูนย์ความเปน็เลิศทางด้านชีวมวล 
 (Center of Excellence in Biomass) 

(14) อว  7455/…..  

  
  (15) โครงการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก (15) อว  7456/…..  
  

  (16) ศูนย์วิจัยนวตักรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิง่แวดล้อมที่ยั่งยืน (16) อว  7457/…..  
 (Sustainable Innovation and Energy Efficient Construction Materials)  

  
  (17) ศูนย์ความเปน็เลิศด้านความเป็นผู้ประกอบการ (17) อว  7458/…..  
 (Center of Excellence for Entrepreneurship)  
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  (18) ศูนย์ความเปน็เลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจ- (18) อว  7459/…..  
 ไก่โคราช (Center of Excellence on Technology and 
 Innovation for Korat Chicken Business Development) 

 

   

  (19) ศูนย์ความเปน็เลิศด้านการประยุกต์ใช้คลืน่แม่เหล็กไฟฟ้า (19) อว  7460/…..  
 (Center of Excellence in Electromagnetic Wave 
 Applications) 

 

   

  (20) ศูนย์ความเปน็เลิศด้านชวีกลศาสตร์ทางการแพทย์ (20) อว  7461/…..  
 (Center of Excellence in Biomechanics Medicine)  

  

  (21) ศูนย์ความเปน็เลิศด้านเทคโนโลยีจุลนิทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมเกษตร (21) อว  7462/…..  
 (Center of Excellence in Microbial Technology for 
  Agricaltural Industry) 

 

  

  (22) โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการดา้นเทคโนโลยีดจิิทัลรูปใหม่ (22) อว  7463/... 

  

  (23) การแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 (23) อว  7464/... 

 “ปีบทองเกมส์” พ.ศ. 2563  
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ข้อมูล ณ วันอังคารท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   เวลา 10.59 น. โดย งานจัดเก็บเอกสาร ส่วนสารบรรณและนิติการ (สุกัญญา(เอ๋) 4075) 
ปรับปรุงตาม แบ่งส่วนงาน (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2561 (สำนักงานอธิการบดี14, สำนักวชิาพยาบาลศาสตร์8) 


