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ดานการวิเทศสัมพันธ ตกลงความรวมมือทาง

วิชาการกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ ๖๕ สถาบัน ๒๐
ประเทศ ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการโครงการพัฒนาผาน
สำนั ก งานเพื ่ อ การพั ฒ นาระหว า งประเทศ กระทรวงการ
ตางประเทศ (สพร.) จำนวน ๘ โครงการ โครงการแลกเปลี่ยน
นิสิตและบุคลากรของสถาบันไทยกับตางประเทศ (University
Mobility in Asia and the Paciﬁc : UMAP) จำนวน ๔
ดานการบริการวิชาการแกสังคม ใหบริการ โครงการ โครงการ GMS โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและ
วิชาการแกสังคม ๓๕๖ โครงการ เปนเงินจำนวน ๒๔๙,๔๓๒,๖๔๘ นิสิตกับประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง จำนวน ๓ โครงการ
บาท จำแนกเปนโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนรัฐบาล รอยละ โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรของสถาบันไทยกับ
๑.๓๔ และเงินรายไดมหาวิทยาลัยแหลงทุนอื่น รอยละ ๑๔.๓๓ ตางประเทศ จำนวน ๙ โครงการ โครงการเครือขายมหาวิทยาลัย
และจากแหลงทุนอื่นรอยละ ๘๔.๓๓ บุคลากรเปนวิทยากรและ อาเซียน (ASEAN University Network : AUN) จำนวน ๒
บรรยายพิเศษ จำนวน ๔๗๗ ครั้ง เขียนบทความเผยแพรทาง โครงการ โครงการความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศอื่นๆ
สิ่งพิมพ ๑๒๓ บทความ เผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๒๑ โครงการ และโครงการแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรม
และทางอินเทอรเน็ต ๘๓๒ เรื่อง การบริการทางการแพทย จำนวน ๑๐ โครงการ
ดานความรวมมือกับสวนราชการและองคกร
ผูปวยนอก ๑๘๔,๔๓๑ ราย และผูปวยใน ๔,๒๗๒ ราย และ
การใหบริการทางดานพิพิธภัณฑสัตวน้ำ ๗๖๒,๐๐๐ คน
เอกชนภายในประเทศ ไดทำความตกลงความรวมมือดาน
ดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดำเนิน ตางๆ เชน ความรวมมือทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๒๑๘ โครงการ การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวิจัยรวม และอื่นๆ กับสวน
งบประมาณสนับสนุน ๘,๙๔๕,๘๖๕ บาท สวนใหญเปนโครงการ ราชการและองคกรเอกชนภายในประเทศ จำนวน ๓๕ โครงการ
ที่ไดรับทุนจากแหลงเงินรายได รอยละ ๗๖.๕๑ รองลงมาเปน
ทุนจากแหลงทุนอื่น รอยละ ๗.๗๐ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รอยละ ๑๕.๗๘

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

๔
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ประวัติมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยูในเขตภาคตะวันออก

ณ เลขที่ ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๖๔๗ ไร ๒ งาน ๑ ตารางวา
ความเปนมากอนที่จะมาเปนมหาวิทยาลัยบูรพา
เริ่มในป พ.ศ. ๒๔๙๒ กระทรวงศึกษาธิการไดจัดตั้งโรงเรียน
ฝกหัดครูชั้นสูงขึ้นที่ซอยประสานมิตร อำเภอพระโขนง จังหวัด
พระนคร จนถึงป พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงไดรับการยกฐานะขึ้นเปน
“วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร” ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๙๘
ไดขยายวิทยาเขตออกไปอีก ๒ แหง ไดแก วิทยาลัยวิชา
การศึกษาปทุมวัน และวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ในสวน
ของวิทยาลัยวิชาการบางแสนไดมีการวางศิลาฤกษ ในวันที่ ๘
กรกฎาคม ๒๔๙๘ ที่ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
นับแตนั้นมาจึงยึดถือเอาวันที่ ๘ กรกฎาคม ของทุกปเปน
วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย เรียกวาวัน “แปดกรกฎ”
วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน จึงเปนสถาบันอุดมศึกษา
แหงแรกของประเทศที่ไดจัดตั้งขึ้นในสวนภูมิภาค สังกัดกรม
การฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปดสอนหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร ๔ ป
ตอมาเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ วิทยาลัย
วิชาการศึกษาบางแสนไดรับโอน “โรงเรียนพิบูลบำเพ็ญ”
ซึ่งตั้งอยูที่ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อปรับปรุง
ใหเปนโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย โดยตั้งชื่อใหมวา โรงเรียน
สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน
พ.ศ. ๒๕๐๑ มีผูสำเร็จการศึกษาเปนรุนแรก จำนวน
๓๕ คน หลังจากนั้นในป พ.ศ. ๒๕๐๕ ไดเปดรับบุคคลที่มีวุฒิ
ป.ม. หรือ พ.ม. หรือ อ.กศ.หรือ ป.กศ.สูง หรือเทียบเทา เขา
ศึกษาเปนนิสิตภาคสมทบหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

และในป พ.ศ. ๒๕๑๔ ไดรับโอนอาคารเรียน ที่ดินและสิ่งกอสราง
ของวิทยาลัยวิชาการบางแสน สังกัดกรมสามัญศึกษาใหมาเปน
ของวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน
ในป พ.ศ. ๒๕๑๗ วิทยาลัยวิชาการศึกษาไดเปลี่ยน
ฐานะเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยายมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๗ ดังนั้น วิทยาลัยวิชาการศึกษา
บางแสน จึงเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน
ตั้งแตนั้น และไดเพิ่มสาขาวิชาในการผลิตบัณฑิตมากขึ้น มีการ
พัฒนากิจกรรมตามภารกิจเจริญรุดหนาตามลำดับจนกระทั่ง
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงยกฐานะเปนมหาวิทยาลัย
บู ร พา สิ ้ น สภาพการเป น วิ ท ยาเขต ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งไดประกาศใชในหนังสือ
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๐๗ ตอนที่ ๑๓๑
ตลอดเวลาที่ผานมามหาวิทยาลัยบูรพาไดตอบสนอง
หลักการที่วาการศึกษานั้นประชาชนทุกคนตองเขาถึงอยาง
เทาเทียมและทั่วถึง จึงไดขยายวิทยาเขตออกไป ๒ แหง คือ
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรี ขึ้นเปนแหงแรก
เปดการเรียนการสอน ในปการศึกษา ๒๕๓๙ และในปตอมา
วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ
สระแกว จังหวัดสระแกว ขึ้นเปนแหงที่ ๒ เริ่มเปดการเรียน
การสอนในปการศึกษา ๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยไดมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวันที่
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการเปลี่ยนสถานภาพจาก
มหาวิทยาลัยสวนราชการ เปนมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๕ ก ในวันที่
๙ มกราคม ๒๕๕๑
มหาวิทยาลัยบูรพามีความมุงมั่นในปณิธาน ปรัชญา
ภารกิจหลัก วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของมหาวิทยาลัย
บูรพาที่ชัดเจน จึงเปนแรงผลักดันใหมหาวิทยาลัยมีความพรอม
ที่จะกาวไกลไปขางหนาอยางมั่นใจ เพื่อสูความเปนเลิศทาง
วิชาการที่ตอบสนองตอความตองการกำลังคนในระดับคุณภาพ
ของประเทศไทยในปจจุบันและอนาคต

มหาวิทยาลัยบูรพา

๕

สัญลักษณของมหาวิทยาลัยบูรพา

แบบที่ ๑

แบบที่ ๒

ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยบูรพา
แบบที่ ๑ เปนวงกลมซอนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “๙” อยูตรงกลาง
ลอมรอบดวยกนกเปลวเพลิงดานบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ดานลางของเลข
๙ เปนเสนโคงสามเสน วงกลมนอกเบื้องบนมีคำวา “สุโข ปฺฺาปฏิลาโภ”
เบื้องลางมีคำวา “มหาวิทยาลัยบูรพา”
แบบที่ ๒ เปนวงกลมซอนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “๙” อยูตรงกลาง
ลอมรอบดวยกนกเปลวเพลิงดานบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ดานลางของเลข
๙ เปนเสนโคงสามเสน วงกลมนอกเบื้องบนมีคำวา “มหาวิทยาลัยบูรพา”
เบื้องลางมีคำวา “BURAPHA UNIVERSITY”

ความหมายของตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยบูรพา
๑. ตราเปนรูปทรงกลม ลอมรอบดวยชื่อมหาวิทยาลัย และพุทธศาสนสุภาษิต
ประจำมหาวิทยาลัยวา “สุโข ปฺฺาปฏิลาโภ” มีความหมายวา ความได
ปญญาใหเกิดสุข
๒. ตรงกลางเปนรูปเลขไทย “๙” หมายถึง รัชสมัยของพระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบัน
๓. มีกนกเปลวเพลิงลอมรอบ หมายถึง ความรุงโรจนและความรุงเรือง
๔. รัศมีประกอบมี ๘ แฉก หมายถึง จังหวัดในภาคตะวันออก ๘ จังหวัด และ
ฐานเดิมทั้ง ๘ วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๕. ดานลางเปนเสนโคง หมายถึง ความเคลื่อนไหวและการพัฒนาไมมีที่สิ้นสุด

ปณิธานมหาวิทยาลัยบูรพา

๑. ผลิตบัณฑิตใหมีปญญา ใฝหาความรู และคุณธรรม
๒. สรางองคความรูใหม เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ
๓. เปนที่พึ่งทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ชี้นำแนวทางการพัฒนาแกสังคม โดยเฉพาะภาคตะวันออก

สีประจำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย
สีเทา เปนสีของสมอง
สีทอง
สีเทา- ทอง

๖
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คือ สีเทา - ทอง
หมายถึง ความเจริญทางสติปญญา
หมายถึง คุณธรรม
หมายความวา บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาเปนผูกอปรดวยสติปญญาและคุณธรรม

ตนไมประจำมหาวิทยาลัย
ตนมะพราว

วันสถาปนามหาวิทยาลัย

๘ กรกฎาคม (แปดกรกฎ)

ปรัชญา
คำขวัญ

สรางเสริมปญญา ใฝหาความรูคูคุณธรรม ชี้นำสังคม
ความไดปญญาใหเกิดสุข

ภารกิจหลัก

มหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษาดำเนินการสงเสริมงานวิจัยเพื่อสรางและพัฒนา
องคความรูและเทคโนโลยี ใหบริการทางวิชาการ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งการสนับสนุน
กิจกรรมของรัฐและทองถิ่น และการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม

วิสัยทัศน

มหาวิทยาลัยบูรพาเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำ จัดการเรียนรูและการวิจัยที่ไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ เปนที่พึ่งทาง
วิชาการแกสังคม โดยมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย

พันธกิจ

มหาวิทยาลัยบูรพาเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีพันธกิจหลักดังนี้
๑. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะเปนผูนำ มีความสามารถในการแขงขัน มีคุณธรรม จริยธรรม
๒. สงเสริมการวิจัย เพื่อสรางองคความรู และการวิจัยเชิงบูรณาการ ที่สอดคลองกับความตองการของสังคม
๓. ใหบริการวิชาการที่หลากหลายและถายทอดเทคโนโลยีแกสังคม
๔. สนับสนุนใหมีการวิจัยและกิจกรรมที่ธำรงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม
๕. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม

เปาหมาย

๑. มุงผลิตบัณฑิตโดยเนนความตองการกำลังคนดานอุตสาหกรรมและบริการตลอดจนสาขาที่เกี่ยวเนื่อง
๒. พัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย มุงเนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและการวิจัยเชิงบูรณาการ
๓. ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกสังคม ใหสังคมมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดสังคมฐานความรู
(Knowledge - Base Society) สามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔. มุงใหสังคมตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มหาวิทยาลัยบูรพา

๗

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ในปพุทธศักราช ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมติ
เอกฉันทของสภามหาวิทยาลัยบูรพาไดมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ใหกับผูที่มีผลงานอันเปนคุณูปการตอวิชาการดานตางๆ
เพื่อเปนเกียรติประวัติสืบไป ดังตอไปนี้

วาภิรมย มนัสรังษี สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต
๑ พลเอก
จากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยไดรับคัดเลือก
ใหไดรับรางวัลวิทยานิพนธระดับดีเดน สภามหาวิทยาลัยบูรพา
มีมติเปนเอกฉันทมอบปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ดร.พวงรัตน บุญญานุรักษ สำเร็จการศึกษา
๒ รองศาสตราจารย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร จากมหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร
จากมหาวิทยาลัยเวยน สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเร็จ
การศึกษาระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฏีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา สภามหาวิทยาลัยบูรพามีมติเปน
เอกฉันทมอบปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร

ดร.ครรชิต มาลัยวงศ สำเร็จการศึกษาระดับ
๓ รองศาสตราจารย
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโครงสราง (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดิม จาก
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย สภามหาวิทยาลัยบูรพามีมติเปนเอกฉันทมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เดชา วราชุน สำเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาภาพพิมพ (เกียรตินิยมอันดับ ๒) และสำเร็จการศึกษา
๔ ศาสตราจารย
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาภาพพิมพ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฎจันทรเกษม ไดรับรางวัลเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยและสถาบันหลายแหงทั้งภายในและตางประเทศ สภามหาวิทยาลัย
บูรพามีมติเปนเอกฉันทมอบปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป

ประมาณ ฮะกีมี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา
๕ รองศาสตราจารย
(ประสานมิตร) ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มเขา
รับราชการเปนอาจารยประจำวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๘ เปนตนมาจนเกษียณอายุราชการ
สภามหาวิทยาลัยบูรพามีมติเปนเอกฉันทมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

๘

รายงานประจำป ๒๕๕๓

ศิษยเกาดีเดน
การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ทำประโยชนใหสังคมเปนภารกิจที่สำคัญยิ่ง
จากอดีตที่ผานมาบัณฑิตที่เปนศิษยเกาของมหาวิทยาลัย ไดทำหนาที่ดังกลาวในฐานะผูมีความพรอมในดานความรูและความสามารถ
จนสรางชื่อเสียงใหกับตนเอง สถาบันจนเปนที่ประจักษ จึงไดรับเกียรติยกยองเปนศิษยเกาดีเดนของมหาวิทยาลัย ในป ๒๕๕๓
มีศิษยเกาที่ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดน จำนวน ๑๒ คน ดังตอไปนี้
รองศาสตราจารยบุญรักษ ตัณฑเจริญรัตน
ขาราชการบำนาญ ประธานวิทยานิพนธ
รองศาสตราจารยเฉลิม คิดชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขาราชการบำนาญมหาวิทยาลัยขอนแกน
จ.พิษณุโลก
จ.ขอนแกน อาสาสมัครสอนโรงเรียน
ขาดแคลนครู
นายชวลิต วิชาศิลป
ผูอำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
นายทรงจิต พูลลาภ
จ.เชียงใหม
ขาราชการบำนาญ ประธานกรรมการ
วิทยาลัยการจัดการทางสังคมสถาบัน
พัฒนาชุมชน
นายมานพ สุภาพจน
ผูจัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขาหนองโพ จ.ราชบุรี
รองศาสตราจารยรวีวรรณ อังคนุรักษพันธุ
เหรัญญิก สมาคมศิษยเกา
มหาวิทยาลัยบูรพา

นายภัทรพล โชติกโสภณ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา สาขาเสนา

รองศาสตราจารย ดร.มนตรี แยมกสิกร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายวัฒนา หลายเพิ่มพูน
วิศวกรระดับ 11 ฝายบำรุงรักษาโรงไฟฟา
พลังงานความรอนบางปะกงการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย

นายพัลลภ ปูวัง
ผูอำนวยการโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ
อ.เฝาไร จ.หนองคาย

ดร.เฉิดเฉลา แกวประเคน
ผูอำนวยการโรงเรียนศรีราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ดร. สุชีราภรณ ธุวานนท
อธิการบดีวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
จ.ศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยบูรพา

๙

บุคลากรดีเดน
ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยบูรพา มีบุคลากรที่ไดสรางประโยชนตอสังคมจนเปนที่ยอมรับจากสังคมภายนอก
และภายในมหาวิทยาลัยในหลายๆ ดาน เชน การบริการวิชาการ การชวยเหลือสังคม การครองตนในฐานะเปนประชาสังคมเปน
ที่ประจักษในความดีแกสังคม จนไดรับรางวัลเพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณในคุณความดีเปนเกียรติประวัติสืบไป ดังนี้

๑ ผูชวยศาสตราจารย พัชนี นนทศักดิ์ คณะการจัดการและ ๑๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัมพร ทองกูเกียรติกูล

๒

๓
๔
๕

๖
๗
๘
๙
๑๐

การทองเที่ยว ไดรับรางวัล สหกิจศึกษาดีเดน ผูบริหารสหกิจ
ศึกษาในสถานศึกษาดีเดน ระดับเครือขาย จากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ศาสตราจารย นพ.ศาสตรี เสาวคนธ คณะการแพทย
แผนไทยอภัยภูเบศร ไดรับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำป
๒๕๕๒ (รับรางวัล วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓) จาก
แพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
รองศาสตราจารย ดร.รัชนี สรรเสริญ
คณะพยาบาลศาสตร ไดรับรางวัลรัตนบูรพา สาขาการบริการ
วิชาการ จากมหาวิทยาลัยบูรพา
ผูชวยศาสตราจารย นพ. กิตติ กรุงไกรเพชร
คณะแพทยศาสตร ไดรับรางวัลอาจารยแพทยที่เปนแบบอยาง
ในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัล ฉกรรจแดง คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดน ประเภท
ผูประสบความสำเร็จในตำแหนงหนาที่การงาน จากโรงเรียน
อัสสัมชัญ
อาจารย ดร.สุทิน กิ่งทอง คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัล
การศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
ชีววิทยา (อันดับ ๑) จากมูลนิธิ ดร.แถบ นีละนิธิ
รองศาสตราจารย ดร.สุรสิงห ไชยคุณ คณะวิทยาศาสตร
ไดรับรางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาฟสิกส (อันดับ ๒) จากมูลนิธิ ดร.แถบ นีละนิธิ
อาจารย ดร.กัญจนชญา หงสเลิศคงสกุล คณะวิทยาศาสตร
ไดรับรางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาฟสิกส (อันดับ ๓) จากมูลนิธิ ดร.แถบ นีละนิธิ
อาจารย ดร.จอมใจ สุกใส คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัล
“รัตนบูรพา” สาขาการวิจัยและประดิษฐคิดคน ประจำป
๒๕๕๓ จากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อุบลลักษณ รัตนศักดิ์
คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลบุคลากรที่สรางชื่อเสียง
ใหกับคณะวิทยาศาสตรดานการตีพิมพงานวิจัย จากคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๐
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๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลบุคลากรที่สรางชื่อเสียง
ใหกับคณะวิทยาศาสตรดานการตีพิมพงานวิจัย จากคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูชวยศาสตราจารย วิรุฬห ศรีบริรักษ คณะวิศวกรรมศาสตร
ไดรับรางวัล RFID Social Network หรือ iPoint จาก RFID
Community
อาจารย ดร.วิทวัส แจงเอี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับ
รางวัล “Best Poster Award” จาก AUN/SEED-Net
รองศาสตราจารย ดร.อนามัย เทศกะทึก
คณะสาธารณสุขศาสตร รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน
ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๒ จากกระทรวงศึกษาธิการ
รองศาสตราจารย ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดนบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำป ๒๕๕๒ ประเภท
บูรณาการทั่วไป จากสมาคมศิษยเกา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย ดร.ฉลอง ทับศรี คณะศึกษาศาสตร
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติ เปนผูทำ
คุณประโยชนดานการศึกษา อุทิศตน เสียสละ อดทน ใน
การปฏิบัติหนาที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนแบบอยางที่ดี
เปนที่ประจักษตอสาธารณชน จากสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทาง
การศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ
รองศาสตราจารย ดร.มนตรี แยมกสิกร คณะศึกษาศาสตร
ไดรับรางวัลเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติ เปนผูทำ
คุณประโยชนดานการศึกษา อุทิศตน เสียสละ อดทน ใน
การปฏิบัติหนาที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนแบบอยางที่ดี
เปนที่ประจักษตอสาธารณชน จากสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทาง
การศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ
ดร. จินดา ศรีญาณลักษณ คณะศึกษาศาสตร ไดรับรางวัล
เกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติ เปนผูทำคุณประโยชนทาง
ดานการศึกษา อุทิศตน เสียสละ อดทน ในการปฏิบัติหนาที่

๑๙
๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

และพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนแบบอยางที่ดี เปนที่ประจักษตอ
สาธารณชน จากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
กระทรวงศึกษาธิการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมโภชน เอนกสุข
คณะศึกษาศาสตร ไดรับรางวัลรางวัล “รัตนบูรพา” สาขา
การสอน จากมหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารยปานเพชร รมไทร คณะศึกษาศาสตร ไดรับ
๑) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดภาพถาย Check in
I – San จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ๒) รางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดภาพถาย “มหาวิทยาลัย
บูรพา” ครั้งที่ ๔ ในหัวขอ “อาคารสถานที่” จากมหาวิทยาลัย
บูรพา และ ๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ การประกวด
ภาพถาย “มหาวิทยาลัยบูรพา” ครั้งที่ ๔ ในหัวขอ “การจัด
การเรียนการสอนและกิจกรรม” จากมหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารยอุทัย หวังพัชรพล คณะศึกษาศาสตร ไดรับ
๑) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดภาพถาย
“มหาวิทยาลัยบูรพา” ครั้งที่ ๔ ในหัวขอ “การจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรม” จากมหาวิทยาลัยบูรพา ๒) รางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดภาพถาย “มหาวิทยาลัย
บูรพา” ครั้งที่ ๔ ในหัวขอ “อาคารสถานที่” จาก ม.บูรพา
และ ๓) รางวัลชมเชย การประกวดภาพถาย “มหาวิทยาลัย
บูรพา” ครั้งที่ ๔ ในหัวขอ “อาคารสถานที่” จากมหาวิทยาลัย
บูรพา
รองศาสตราจารย ดร.พงศประเสริฐ หกสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตรไดรับรางวัล “คุรุบูรพา” ประเภทผลงาน
วิชาการ ดานตำรา/หนังสือดีเดน จากคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร ไดรับรางวัล “คุรุบูรพา” ประเภทปฏิบัติ
การสอนและพัฒนานิสิตดานปฏิบัติการสอนดีเดน จากคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณะศึกษาศาสตร
ไดรับรางวัล “คุรุบูรพา” ประเภทปฏิบัติการสอนและพัฒนา
นิสิตดานที่ปรึกษาวิชาการดีเดน จากคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย ดร.ผลาดร สุวรรณโพธิ์ โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบำเพ็ญ” คณะศึกษาศาสตร ไดรับรางวัล “คุรุบูรพา”
ประเภทปฏิบัติการสอนและพัฒนานิสิตดานที่ปรึกษากิจกรรม
ดีเดน จากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

๒๖ รองศาสตราจารย สุจินดา มวงมี คณะศึกษาศาสตร

๒๗

๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

๓๒

๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

ไดรับรางวัล “คุรุบูรพา” ประเภทปฏิบัติการสอนและพัฒนา
นิสิตดานนิเทศฝกสอน/ฝกงานดีเดน จากคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจริญวิชญ สมพงษธรรม
คณะศึกษาศาสตร ไดรับรางวัล “คุรุบูรพา” ประเภทบริหาร
ดานภาควิชา/ศูนยดีเดน จากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา
นางวาสนา กลมออน คณะศึกษาศาสตร ไดรับรางวัล
“คุรุบูรพา” ประเภทบริการสนับสนุน ดานใหบริการดีเดน
จากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
นายสุวิช นนทบุตร คณะศึกษาศาสตร ไดรับรางวัล “คุรุ
บูรพา” ประเภทบริการสนับสนุน ดานนวัตกรรมการปฏิบัติ
งานดีเดน จากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย รวีวรรณ อังคนุรักษพันธุ โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบำเพ็ญ” ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดน จากสมาคม
ศิษยเกา มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย ดร.มนตรี โพธิโสโนทัย วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปญญา ไดรับรางวัล บทความวิจัย ดี เ ด น
ประเภทพื้นฐานจากการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร
ครั้งที่ ๘ (PEC-8)
ดร.วรเทพ มุธุวรรณ สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล ไดรับ
รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผูมีผลงานดีเดน ปขมท. ประจำป
๒๕๕๒ ดานบริหารดีเดน จากที่ประชุมสภาขาราชการ
พนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท)
นางสาวจิรภา สุจิรานุธรรม สำนักคอมพิวเตอร ไดรับ
รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดนประจำป พ.ศ. ๒๕๕๒ จาก
กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวเกษร จันทร สำนักหอสมุด ไดรับรางวัล
“รัตนบูรพา” สาขาการบริการสายสนับสนุนและชวยวิชาการ
จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย ดร. ชุติมันต จันทรเมือง คณะอัญมณี ไดรับรางวัล
ผูนำเสนอผลงานแบบโปสเตอรยอดเยี่ยมจากงานประชุม
วิชาการทางโลหะวิทยาแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓
อาจารย ทัสนะ กอนดีคณะอัญมณี ไดรับรางวัล
Nominated work Monetary Prize จาก National
Taiwan Museum of Fine Arts
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพทอง ทองนพคุณ
คณะอัญมณี ไดรับรางวัลนักเทคโนโลยีรุนใหม จากมูลนิธิ
สงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชนูปถัมภ
มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๑

กิจกรรมเดน
กิจกรรมเดนในรอบปงบประมาณ ๒๕๕๓

มหาวิทยาลัยบูรพาดำเนินกิจกรรมตามภารกิจในแตละปจำนวน
มาก ซึ่งเปนกิจกรรมที่สวนงานภายในมหาวิทยาลัยไดดำเนินการ
ตามความรับผิดชอบ อันมีสวนสำคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ทั้งสิ้น ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ มีกิจกรรมที่สำคัญบางสวนดังตอไปนี้

๑. โครงการคาราวานสงเสริมสุขภาพดวยการแพทยแผนไทย
การแพทยแผนไทยมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของคนไทยมา
อยางยาวนาน แตเมื่อมีการจัดตั้งโรงพยาบาลศิริราช เมื่อป ๒๔๓๑
ทำใหการแพทยแผนไทยหางหายไปจากระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศ มีเพียงแตการรักษาของหมอพื้นบานที่อยูในสวนภูมิภาค
ซึ่งก็มีจำนวนไมมากนัก ตอมาจึงมีการสงเสริมใหเกิดการใชการแพทย
แผนไทยเพื่อเปนทางเลือกดานสุขภาพของคนไทย เพราะการแพทย

แผนไทยเปนการรักษาที่มีตนทุนต่ำเมื่อเทียบกับการแพทยแผนปจจุบัน วัตถุดิบ
ในการรักษาไมตองนำเขาจากตางประเทศ ประกอบกับโรคภัยในปจจุบันที่มี
รูปแบบของโรคแตกตางไปจากเดิม บางโรคไมสามารถรักษาไดดวยการแพทย
แผนปจจุบัน หรือแมกระทั่งไดรับผลขางเคียงหรือพิษจากการรักษาดวยการแพทย
แผนปจจุบัน การแพทยแผนไทยจึงกลับมาเปนความหวังของผูปวยอีกครั้ง เพราะการแพทยแผนไทย ผานการพิสูจนความปลอดภัย
และประสิทธิภาพจากคนไทยรุนแลวรุนเลากอนที่จะมีการแพทยแผนปจจุบันใหคนไทยไดใชกันเสียอีก
คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศรเปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีเจตจำนงในการผลิตบัณฑิตแพทย
แผนไทยที่มีความรู ความสามารถและคุณธรรม ซึ่งการเรียนในหลักสูตรตลอดระยะเวลา ๔ ป จะมีการเรียนทั้งภาคทฤษฏีและ
ปฏิบัติที่มุงสรางใหเกิดความชำนาญแกนิสิต ทั้งในการฝกตรวจโรควินิจฉัยโรคตามทฤษฏีการแพทยแผนไทย การเลือกสั่งใช
ยาสมุนไพรใหกับผูปวยและการนวดรักษาในโรคที่จำเปนตองไดรับการนวด แตจากการจัดหลักสูตรที่ผานมา ๓ ป นิสิตไดมี
โอกาสฝกงานในโรงพยาบาล แตก็ยังพบขอจำกัดหลายประการ อาทิเชน โรคที่มีความหลากหลายนอย สวนใหญผูปวยที่มา
โรงพยาบาล ก็มักจะเปนโรคคลายๆ กัน ทัศนคติของผูปวยตอการแพทยแผนไทย พบวาผูปวยมักไมคอยเชื่อมั่นในการรักษา
ดวยการแพทยแผนไทย และงบประมาณที่จำกัดของสวนงาน ที่ผานมาทางคณะพยายามที่จะจัดใหนิสิตไดเขาถึงชุมชนเพื่อให
บริการวิชาการดานการแพทยแผนไทยแตก็ทำไดไมมากนักดวยติดที่งบประมาณในการใชจาย ในการนี้คณะกรรมการประจำ
คณะโดย รองศาสตราจารย ดร.สุนันทา โอศิริ อาจารยพลอยชนก ปทุมานนท อาจารยวีระศักดิ์ ณรงคพันธ อาจารยเสาวนีย
ทองนพคุณ อาจารยผกากรอง ขวัญขาว และอาจารยกาญจนา บัวดอก จึงเห็นรวมกันวา ควรมีการของบประมาณจากเงินอุดหนุน
รัฐบาลประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อใชในการจัดโครงการคาราวานสงเสริมสุขภาพดวยการแพทยแผนไทย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อบริการวิชาการดานการแพทยแผนไทย เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการใชการแพทยแผนไทย และเพื่อเปนการฝก
ความชำนาญของนิสิตแพทยแผนไทยดวย รูปแบบของโครงการจะเปนการออกหนวยเคลื่อนที่ไปยังชุมชนตางๆ ซึ่งเดิมตั้งใจจะ
จัดที่จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากนิสิตชั้นปที่ ๓ และ ๔ จะมาศึกษาความรูดานการแพทยแผนไทยที่โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี แตติดขัดในดานความพรอมของสถานที่และเวลา คณะการแพทยแผนไทยฯ จึงไดเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรม
เปนจังหวัดชลบุรี สำหรับกิจกรรมในการออกหนวยเคลื่อนที่จะมีการตรวจวินิจฉัยโรค การใชยาสมุนไพร การนวดรักษาและ
การแนะนำดานสุขภาพตามทฤษฏีดานการแพทยแผนไทย
ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ คือ ประชาชนเขารวมโครงการ จำนวน ๒๕๒ คน และมีความพึงพอใจตอ
โครงการโดยเฉลี่ยรอยละ ๘๓.๖
มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๓

๒. โครงการออกหนวยวันมหิดล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๓
เนื่องดวยวันที่ ๒๔ กันยายน ของทุกป เปน
วันมหิดล เพื่อเปนการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ตอสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระ
บรมราชชนก พระราชบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบัน
ของไทย ที่ตลอดระยะเวลา ๑๒ ป ไดทรงอุ ทิ ศ
พระองคใหแกวงการแพทยและการสาธารณสุขของ
ประเทศไทยอยางลนเหลือ คณะแพทยศาสตร โดย
ผูชวยศาสตราจารยนายแพทย กิตติ กรุงไกรเพชร
รักษาการแทนรองคณบดีฝายกิจการนิสิต และ

นางสาวนงนุช สลับศรี นักวิชาการศึกษาฝายกิจการนิสิต จึงไดกำหนดจัดกิจกรรมการออกหนวยเคลื่อนที่เพื่อใหบริการประชาชน
ในการคัดกรองผูปวย และตรวจรักษาอาการผูปวย ในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ วัดปรกฟา อำเภอเกาะจันทร จังหวัด
ชลบุรี ซึ่งหนวยงานดังกลาวเปนสถานที่หางไกล และยังไมมีโรงพยาบาลประจำอำเภออีกทั้ง ไดกำหนดใหมีการวางพวงมาลา
ถวายบังคมแกพระรูปของพระบรมราชชนก เพื่อนอมรำลึกในพระเมตตาคุณแหงพระราชบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบันของไทย
ในวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และโรงพยาบาลชลบุรี
ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ มีจำนวนประชาชนมาเขารับบริการเปนจำนวนมากและพอใจกับการไดรับ
การรักษาจากแพทย อยากใหมาบริการประชาชนเชนนี้บอยๆ เพราะสถานที่ที่ไปนั้นยังอยูหางไกลความเจริญเปนอยางมาก

๓. โครงการสัปดาหวิชาการ “มนุษยกับสังคม พ.ศ.๒๕๕๓”
ภูมิภาคตะวันออก เปนเขตภูมิภาคหนึ่งที่มีอัตราการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในดานเศรษฐกิจโดยเฉพาะความเจริญ
เติบโตในภาคอุตสาหกรรม อันเปนผลสืบเนื่องมาจากความพรอมในดานทรัพยากรธรรมชาติ กลุมประชากรและทำเลที่ตั้ง ทำให
ภาคตะวันออกไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องจนสามารถที่จะบริหารจัดการตนเองไดในหลายดาน อาทิ การบริหารการปกครอง
ระดับทองถิ่น
การเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันออกใหมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น จำเปนตอง
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อใหกลุมประชากรเปนผูที่มีความรูความสามารถและมีแนวทางในการประพฤติที่ดี สามารถดำรงชีวิต
ไดอยางมีความสุข และสรางสังคมใหนาอยูในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนความรูในเชิงวิชาการที่จะชวยพัฒนา
ประชากรทั้งในดานสติปญญา คุณธรรม จริยธรรม ชวยสรางวิสัยทัศนของกลุมประชากรใหกวางไกลมากยิ่งขึ้น จึงจำเปนที่จะ
ตองเผยแพรศาสตรในสาขานี้วา มีบทบาทตอการพัฒนาการทางสังคมอยางยั่งยืน

๑๔

รายงานประจำป ๒๕๕๓

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะที่เปน
สวนหนึ่งของชุมชน ในเขตภาคตะวันออกและเปนหนวยงานในการใหบริการ
วิชาการแกสังคม เปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชนอันเปนภารกิจสำคัญของ
คณะ และมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรที่จะจัดโครงการสัปดาหวิชาการงาน “มนุษย
กับสังคม” ขึ้น เพื่อสงเสริมและเผยแพรความรูดานตางๆ ที่เกี่ยวของและเปน
ประโยชนตอสังคมกอใหเกิดความเขาใจอันดี ในการอยูรวมกันทำใหการพัฒนา
ภูมิภาคตะวันออกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเผยแพรเกียรติคุณ ชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันออก
ผลสำเร็จการดำเนินโครงการ คือ สังคมในเขตภาคตะวันออกตระหนัก
ถึงความสำคัญและบทบาทของศาสตรในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วามีผลตอการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน รวมถึงทำใหมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ
อันดีกับชุมชนและมีชื่อเสียงเปนที่รูจักของชุมชนมากยิ่งขึ้น

๔. โครงการประชุมวิชาการ The 9th Annual Conference, the Asia Maritime & Fisheries
Universities 2010 (AMFUF 2010) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

จากระบบเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศที่มีอยูในปจจุบัน ไมวาสินคาและบริการตางๆ ที่ไดเกิดขึ้นอยูมากมายใน
ระบบเศรษฐกิจโลกเปนกลไกที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในภูมิภาคตางๆ ทั้งนี้ ระบบเศรษฐกิจดังกลาว
จะเกิดขึ้นไมไดเลยหากไมมีการขนสงสินคาทางทะเลขึ้นอยางเชนเปนอยูทุกวันนี้
ดังนั้น ธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการขนสงทางทะเล จึงถือไดวาเปนหัวใจสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
ของโลก ซึ่งไดแก กลุมธุรกิจ Maritime & Logistics ที่นับไดวามีความสำคัญไมนอยกวากลุมธุรกิจการขนสงในรูปแบบอื่นๆ
โดยเฉพาะในเรื่องของตนทุนและคาใชจายตางๆ ที่ใชในการดำเนินการใหกับผูประกอบการนำเขาและสงออก อีกทั้งยังสามารถ
ขนสงสินคาไดในปริมาณครั้งละมากๆ เปนแสนตัน และสามารถขนสงสินคาไดหลากหลายประเภท ไมวาสินคาเทกอง สินคา
บรรจุในตูคอนเทนเนอร สินคาของเหลว รวมทั้งสินคาอันตรายอีกหลายประเภท นอกจากนี้ยังมีการนำแนวความคิดการจัดการ
โลจิสติกสมาปรับใชในการทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศ ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานใหมีความรวดเร็ว ประหยัดงบประมาณและคาใชจาย สงผลทำใหเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการคา
ระหวางประเทศและสามารถทำใหการคาไดในปริมาณและมีมูลคาสูงขึ้นในแตละป
ซึ่งจะเห็นไดวาหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนของภาครัฐหรือเอกชนที่มีความเกี่ยวของกับกลุมธุรกิจ Maritime & Logistics
ซึ่งนับไดวามีบทบาทสำคัญเปนอยางยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งยังสงผลทำใหเศรษฐกิจ
ในภาพรวมของโลกมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันมีแนวโนมที่เกิดรูปแบบการคาใหมๆ ไมวา
จะเปนกรอบความตกลงการคาในกลุมประเทศตางๆ หรือการเปดเสรีการคาในระดับทวิภาคีภายในอนาคตอันใกลนี้
มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๕

คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) จังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการโครงการประชุม The 9th Annual
Conference, the Asia Maritime & Fisheries Universities Forum. จึงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกลาวมา จึงไดจัดทำ
โครงการประชุมวิชาการ The 9th Annual Conference, the Asia Maritime & Fisheries Universities 2010 (AMFUF 2010)
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกขึ้น เพื่อเชิญชวนใหผูที่เกี่ยวของ และผูสนใจกลุมธุรกิจ Maritime & Logistics ไดเขารวมประชุมทางวิชาการ
ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ คือ มีผูเขารวมประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ทั้งในและตางประเทศ จำนวน ๖๐ คน
มีสถาบันการศึกษาและหนวยงานตางๆ เขารวมงานจำนวน ๑๓ หนวยงาน และมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน ๒๐ ผลงาน

๕. โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษา
ของมูลนิธิ สอวน.

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) ในนามของศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการเพื่อพัฒนาการศึกษา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหใกลมาตรฐานสากล และเตรียมนักเรียนเขา
แขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ โดยดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีระดับความรู ไมเกิน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จากโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตการศึกษา ๑๒ รวม ๘ จังหวัด ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง
จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา สระแกว ปราจีนบุรี และนครนายก เพื่อเขาอบรมทางวิชาการ ๕ สาขาวิชา ไดแก คณิตศาสตร เคมี
ชีววิทยา ฟสิกส และสาขาวิชาคอมพิวเตอร โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการสอบคัดเลือกสูงสุดสาขาวิชาละ ๓๕ คน เขาอบรม
วิชาการในคายที่ ๑ ในชวงปดภาคเรียนที่ ๑ และสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดสาขาวิชาละ ๒๐ คน เพื่อสงเขาอบรม
ในคายที่ ๒ ในภาคฤดูรอนตอไป ทั้งนี้นอกเหนือจากการใหความรูทางวิชาการอยางเขมขนแลว ยังจัดใหมีกิจกรรมพิเศษ
ทัศนศึกษานอกสถานที่ และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณที่ดีจากการเขาคายอีกดวย
ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ
๑. ผลการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหวางวันที่
๒๖ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ นักเรียนที่เขารวมโครงการไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ๕ รางวัล
๒. ผลการแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ณ คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ระหวางวันที่ ๒๗ เมษายน – ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นักเรียนที่เขารวมโครงการไดรับรางวัลเหรียญทอง ๑ รางวัล
เหรียญเงิน ๓ รางวัล และเหรียญทองแดง ๒ รางวัล
๓. ผลการแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ระหวางวันที่
๒๔ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ นักเรียนที่เขารวมโครงการไดรับรางวัลเหรียญทอง ๒ รางวัล เหรียญเงิน ๑ รางวัล และเหรียญ
ทองแดง ๓ รางวัล
๔. ผลการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหวางวันที่ ๓ - ๗
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นักเรียนที่เขารวมโครงการไดรับรางวัลเกียรติคุณประกาศ ๒ รางวัล
๕. ผลการแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมระหวางวันที่
๓ - ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นักเรียนที่เขารวมโครงการไดรับรางวัลเหรียญทอง ๔ รางวัล และเหรียญทองแดง ๑ รางวัล

๑๖

รายงานประจำป ๒๕๕๓

๖. โครงการจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติประจำป ๒๕๕๓”
ดร.พิชัย สนแจง กรรมการผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา และดำรงตำแหนงผูอำนวยการองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
แหงชาติ ไดเสนอพื้นที่ใหกับมหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร ในการเขา
รวมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจำป
๒๕๕๓ ในระหวางวันที่ ๗ - ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ ศูนยนิทรรศการ
และการประชุมไบเทค ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตรไดนำผลงานของคณาจารย
และนิสิตไปแสดงตอสาธารณชน เพื่อใหเปนที่ประจักษและเปนการเผยแพร
ชื่อเสียงใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเปนการประชาสัมพันธใหนักเรียน
นักศึกษาที่สนใจเขาศึกษาตอคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพามากขึ้นดวย
ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ คือ ทำใหผลงานของคณาจารยและนิสิต ตลอดจนชื่อเสียงของคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เปนที่รูจักตอนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและผูเขารวมงานมากขึ้น

๗. โครงการนิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“ถาเดินเรื่อยไปยอมถึงปลายทาง”
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย รวมกับสมาคมถายภาพแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานภาพถายฝพระหัตถ
ที่ทรงฉายทั้งในประเทศไทย และระหวางเสด็จพระราชดำเนินเยือนตางประเทศ
โดยภาพถายดังกลาว ไดสะทอนถึงพระอัจฉริยภาพ ความใสพระหฤทัยแมจะ
เปนเรื่องเล็กนอย แตบอกถึงพระอารมณขันของพระองค จึงนับเปนโอกาส
อันดีอีกครั้งที่ประชาชนชาวไทย จะไดมีรอยยิ้มจากการชมภาพถายฝพระหัตถ
อันทรงคุณคา ทางหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก สังกัดคณะ
ศิลปกรรมศาสตรไดเล็งเห็นคุณคาของภาพถายฝพระหัตถที่มีคุณคา จึงนำมา
จัดแสดงเพื่อใหประชาชนในภาคตะวันออกไดมีโอกาสชื่นชมในพระอัจฉริยภาพ
ของพระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นี้ดวย
ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ คือ ผูเขารวมโครงการมี
ความซาบซึ้งในพระอัจฉริยภาพทางดานการถายภาพของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ และใหความสนใจในการถายภาพมากยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๗

๘. โครงการพัฒนาระบบ Teacher TV: การวิเคราะหนโยบาย เนื้อหา ออกแบบ จัดทำบทรายการ
พัฒนาและผลิตเผยแพรเนื้อหาบนสื่อ (โทรทัศนครู)
โครงการโทรทัศนครู มีชื่ออยางเปนทางการวา “โครงการพัฒนา
ระบบ Teacher TV : การวิเคราะหนโยบาย เนื้อหา ออกแบบ จัดทำบท
รายการ พัฒนา และผลิตเผยแพร เนื้อหาบนสื่อ” เปนโครงการภายใตแผน
ปฏิบัติการไทยเขมแข็งตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนผูรับผิดชอบโครงการ
ไดมอบหมายใหคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดย รองศาสตราจารย
ดร.มนตรี แยมกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร เปนผูบริหารโครงการ ระยะ
๓ ป โดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๓ ถึงปงบประมาณ ๒๕๕๕
โครงการโทรทัศนครู เปนความคิดริเริ่มของกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ที่จะนำรูปแบบและวิธีการใหมๆ
มาใชในการพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษาใหสามารถจัดการเรียนการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยจัดทำ
เปนรายการโทรทัศนครูคุณภาพสูง มีการถายทำจากสถานที่จริงกับครูผูสอนซึ่งมีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ดี (Good
Practice) สามารถเปนแบบอยางไดนำมาจัดทำเปนรายการโทรทัศนความยาวตอนละประมาณ ๑๕ นาที เพื่อใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งผูปกครองที่สนใจไดชมรายการโดยไมเสียเวลามากนัก โดยรายการโทรทัศนครูเริ่ม
ออกอากาศมาระยะหนึ่งแลว รายการโทรทัศนครูประกอบดวยตัวอยางการจัดการเรียนการสอนที่ดี (Good Practice) ของ
ครูไทย และครูจากประเทศตางๆ ทั่วโลก ครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรู ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ
ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ คือ มีสมาชิกโครงการ ตั้งแตเดือน มกราคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน
๑๑,๖๘๐ คน นอกจากนั้นยังมีชองทางและจำนวนรายการที่เผยแพรออกอากาศทางสถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS) รายการ
“ครูมืออาชีพ”๑๓๑ ตอนสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา (Educational Television – ETV) ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนัก
บริหารการศึกษานอกโรงเรียน ออกอากาศในชื่อรายการ “ครูมืออาชีพ”๘๘ ตอน เว็บไซต http://www.thaiteachers.tv/iptv
ออกอากาศรายการในรูปแบบ Internet Protocol television (IPTV) ๘๐ ตอน และสามารถการจัดตั้งเครือขายครู ๙ ภูมิภาค

๙. โครงการบรรยายพิเศษ “ทิศทางของวิชาชีพเภสัชกรรมในทศวรรษหนาและความคาดหวังของ
สภาเภสัชกรรมตอเภสัชกร”
เภสัชกรรมเปนวิชาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญ
ตอระบบสาธารณสุขของประเทศไทย เภสัชกรสามารถ
ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่แตกตางกัน เชน เภสัชกร
โรงพยาบาล เภสัชกรการตลาด เภสัชกรชุมชน เภสัชกร
การผลิต ฯลฯ ซึ่งแตละสาขาอาชีพก็ตองการความรู
ความชำนาญในบางสวนที่แตกตางกัน เนื่องจากสภา
เภสัชกรรมเปนองคกรทางวิชาชีพ ที่มีบทบาทในการ
กำกับการปฏิบัติงานของเภสัชกรในสาขาอาชีพตางๆ และ

๑๘

รายงานประจำป ๒๕๕๓

กำหนดทิศทางของวิชาชีพและการศึกษาทางเภสัชศาสตรในประเทศไทย ดังนั้นหากเภสัชกรไดมีโอกาสในการรับทราบนโยบาย
และความคาดหวังของสภาเภสัชกรรมตอวิชาชีพเภสัชกรรม ก็จะทำใหบุคลากรในสายวิชาชีพเภสัชกรรมสามารถวางแผนการจัด
การศึกษา และการทำงานในอนาคตไดอยางชัดเจน ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร โดย อาจารย ภก.ดุษฎี สุริยพรรณพงศ จึงไดดำเนินการ
จัดทำโครงการบรรยายพิเศษ “ทิศทางของวิชาชีพเภสัชกรรมในทศวรรษหนาและความคาดหวังของสภาเภสัชกรรมตอเภสัชกร” ขึ้น
ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ คือ นิสิตไดความรูเกี่ยวกับวิชาชีพ และเภสัชกรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
มาเขารวมกิจกรรม จำนวน ๘๙ คน ซึ่งเปนการประชาสัมพันธคณะฯไดเปนอยางดี

๑๐. โครงการ Effective Public Service Delivery for 21st Century
ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ทำใหการปกครอง
และระบบการบริหารงานตองมีการเปลี่ยนแปลงสูความเปนสากล เพื่อให
เศรษฐกิจโดยรวม มีพัฒนามากยิ่งขึ้นกวาแบบดั้งเดิมดังนั้น จึงมีการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมมาใชเปนทางเลือกในการปรับปรุงโครงสราง
การบริหารใหเหมาะสมและเกิดคุณภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให
บริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงไดจัดโครงการอบรม เรื่อง
Effective Public Service Delivery for 21st Century เพื่อสนับสนุนให
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและตอบสนองความตองการของเจาหนาที่สวน
ทองถิ่น เจาหนาที่อาวุโสของกระทรวงความมั่นคงและวัฒนธรรม
ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ คือ ทำใหผูเขารับการอบรมสามารถสงเสริมและสรางจริยธรรมใหเกิดในหมู
ผูประกอบวิชาชีพทั้งการใหบริการอยางเสมอภาค เที่ยงตรง และมีระบบการทำงานที่โปรงใสสามารถตรวจสอบขอมูลได

๑๑. โครงการประเมินโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ป ๒๕๕๒
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดดำเนินการ “โครงการคายเรียนรู คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ป ๒๕๕๒”
และเพื่อใหการดำเนินการโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ป ๒๕๕๒ เปนไปอยางมีระบบ จึงตองมีการวิจัย
ประเมินผลโครงการฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในดานการบริหาร และการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ
วาบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายมากนอยเพียงใด ตลอดจนศึกษาความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการฯ และ
วิเคราะหองคความรู (คุณธรรมพื้นฐาน) ที่นิสิตนักศึกษาไดเรียนรูจากโครงการฯ และนำไปใชในการดำเนินวิถีชีวิตได
การประเมินโครงการฯ ครั้งนี้ คณะนักวิจัยจากวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา มหาวิทยาลัยบูรพา โดย
รองศาสตราจารย ดร.เสรี ชัดแชม ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี อาจารยประสิทธิ์ พงษเรืองพันธุ อาจารยกนก
พานทอง และ ดร.พูลพงศ สุขสวาง ไดรับความไววางใจและไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ใหดำเนินการวิจัยประเมินผลโครงการ ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา อาจารยที่ปรึกษาและนิสิต
นักศึกษาที่เขารวมโครงการฯ ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎ
และวิทยาลัยชุมชน ที่ตั้งกระจายอยูในกรุงเทพและภูมิภาคตางๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต
เพื่อใหไดขอมูลครบถวนจากทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลากหลายวิธี ประกอบดวย การเก็บรวบรวม
ขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการฯ การสัมภาษณ การตอบแบบสอบถาม และสวนการวิเคราะหขอมูลใชวิธีการทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพประกอบกัน ทั้งนี้เพื่อใหไดผลการประเมินโครงการฯ ที่มีความเชื่อถือไดมากขึ้น อันจะเปนประโยชนตอ
การบริหารและดำเนินการโครงการแนวเดียวกันในอนาคต
ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ คือ ชวยใหนิสิตไดรับประสบการณตรงจากการไดเรียนรูและสัมผัสหรือปฏิบัติงานจริง
(Activity Based Learning) ในชุมชนเขมแข็งของประเทศไทย นอกจากนี้โครงการยังเปดโอกาสใหนิสิต ผูนำชุมชน และปราชญ
ชาวบาน ไดรวมกันศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงแกนแทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสรางสังคมอยูเปนสุข รวมทั้งการนำไป
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสมกับแตละบุคคลและทองถิ่น และนิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการเกือบทั้งหมด (รอยละ ๙๙.๗)
มีความเห็นวาโครงการนี้เปนประโยชนตอตนเอง และสามารถนำความรูที่คนพบไปปฏิบัติได
มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๙

๑๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของ
แพลงกตอนสัตวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (International Workshop on
Zooplankton Biodiversity in Southeast Asia)

คณะนักวิจัยในกลุมแพลงกตอนสัตวภายใตโครงการ Japan
Society for the Promotion of Science (JSPS) ไดตกลงทำความ
รวมมือในการแลกเปลี่ยนความรู โดยจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และรายงานสถานภาพงานวิจัยของแตละประเทศ เกี่ยวกับสาขา
วิทยาศาสตรทางทะเลชายฝง ในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยมีประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเขารวม ๕ ประเทศ
ไดแก ประเทศไทย ฟลิปปนส เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
ประกอบดวยสมาชิกประเทศละ ๒ คน ซึ่งแตละประเทศจะจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการหมุนเวียนกันไป ครั้งที่ผานมาไดมีการจัดอบรมฯ ขึ้นในประเทศไทย ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อเดือนธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ ปรากฏวาประสบความสำเร็จเปนอยางดีในเรื่องของเทคนิคการปฏิบัติการในการจำแนกชนิดของแพลงกตอนสัตว
ดังนั้น จึงไดมีการตกลงกันที่จะจัดโครงการอบรมที่ประเทศไทยอีกครั้ง ภายใตการสนับสนุนงบประมาณ ผูเชี่ยวชาญจากประเทศ
ญี่ปุน (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) และสภาวิจัยแหงชาติรวมสนับสนุนงบประมาณสมทบอีกดวย
(National Research council of Thailand, NRCT) จึงนับเปนโอกาสดีที่สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
ซึ่งมีความพรอมของสถานที่และอุปกรณ จึงรับเปนเจาภาพหลักในการจัดอบรมดังกลาว โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานอื่นดวย
ไดแก สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เปนตน
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จึงเปนการเพิ่มพูนทักษะอีกทั้งยังเปนการใหความรูแกนิสิต และนักวิจัยของไทยที่สนใจงานวิจัย
ดานนี้ใหเปนที่รูจักและเห็นถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในระบบหวงโซอาหารซึ่งเปนองคประกอบชีวภาพในระบบ
นิเวศวิทยาทางทะเล
ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ คือ เปนการเผยแพรชื่อเสียงใหกับสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล และ
มหาวิทยาลัยบูรพา ในการศึกษาดานวิทยาศาสตรทางทะเล ใหเปนที่รูจักกันดีในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
อีกทั้งทำใหไดนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญทางดานอนุกรมวิธานของแพลงกตอนสัตวรุนใหมเพิ่มขึ้น และไดมีการจัดทำบัญชีรายชื่อ
ของแพลงกตอนสัตวในประเทศไทยอีกดวย

๑๓. โครงการพัฒนาระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนดานงานทะเบียน วัดผลและประเมินผล
นักศึกษาของสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกวาปริญญาทำหนาที่ใหบริการดานการศึกษาและจัดฝกอบรม
หลักสูตรระยะสั้นใหกับชุมชนที่วิทยาลัยนั้นตั้งอยู ทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพรวมถึงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน จัดการเรียนการสอนแบบเปดกวางหลากหลายตามความตองการของชุมชน โดย
จัดหลักสูตรใหมีความยืดหยุน ตามความตองการของผูเรียนความตองการแกไขปญหา ความตองการพัฒนาศักยภาพบุคคลและ
วิถีชีวิตและความตองการของตลาดแรงงานเปนกลไกของชุมชนในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนภายใตการบริหารจัดการ และ
ดำเนินงานดวยพลังแหงศรัทธา และความรวมมือจากบุคคลหนวยงาน และองคการตางๆ ในชุมชนนั้นๆ ไปสูวัฏจักรการบริหาร
วิทยาลัยชุมชนที่เปนสถาบันการศึกษาของชุมชน ดำเนินงานโดยชุมชนและเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน
วิทยาลัยชุมชนไดเริ่มการดำเนินการเปดสอนมาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๕ ปจจุบันมีวิทยาลัยชุมชนจำนวนทั้งสิ้น ๑๙ แหง
โดยมีสถานที่ตั้งอยูในจังหวัดตางๆ ไดแก แมฮองสอน พิจิตร ตาก บุรีรัมย มุกดาหาร หนองบัวลำภู สระแกว อุทัยธานี ระนอง
นราธิวาส ยะลา ปตตานี สตูล พังงา ยโสธร ตราด สมุทรสาคร แพร และสงขลา โดยแตละวิทยาลัยชุมชนจะมีหนวยจัดการศึกษา

๒๐

รายงานประจำป ๒๕๕๓

กระจายไปตามอำเภอตางๆ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๕ จนถึงปจจุบันมีผูเขารับการศึกษา
ในหลักสูตรอนุปริญญาจำนวน ๓๘,๑๓๖ คน หลักสูตร ปวส. จำนวน ๗๓๘ คน หลักสูตร
ปวช.จำนวน ๒,๓๙๔ คน และมีประชาชนเขารับบริการหลักสูตรระยะสั้น จำนวน
๑๓๐,๓๐๔ คน และมีผูสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาแลวรวมทั้งสิ้น ๑๒,๘๙๐ คน
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาการดำเนินงานดานการบริการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชน ดานงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนแตละแหงมี
ระบบการบริหารจัดการที่ไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับศักยภาพของวิทยาลัยชุมชนแตละแหง
วิทยาลัยชุมชนบางแหงมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใชเอง บางแหง
ขอความอนุเคราะหระบบงานจากหนวยงานอื่นๆ มาใช บางแหงก็ยังใชระบบการบริหาร
จัดการดวยมือ จัดเก็บขอมูลในรูปแบบของเอกสารกระดาษ สงผลใหการบริหารจัดการ
ของวิทยาลัยชุมชนนั้นไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
สำนักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยบูรพา จึงไดดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ดานงานทะเบียน วัดผล และประเมินผลนักศึกษา สำหรับสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลบริการศึกษาของทุกวิทยาลัยใหเปนมาตรฐานเดียวกัน รองรับการบริหารจัดการและการดำเนินงาน
ของสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนทุกแหงทั่วประเทศ
ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ คือ วิทยาลัยชุมชน ๑๙ แหง มีระบบบริหารจัดการขอมูลสวนกลาง เพื่อใชใน
กระบวนการบริหารจัดการดานการศึกษาวิทยาลัยชุมชนในภาพรวมของประเทศ พรอมทั้งมีระบบบริการการศึกษาดานงานทะเบียน
วัดผลและประเมินผลนักศึกษาที่มีฐานขอมูลของทุกวิทยาลัยชุมชนเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน และสามารถใหการบริการขอมูล
ขาวสาร และสารสนเทศดานการศึกษาผานทางเว็บไซต สำหรับนักศึกษา บุคลากร ผูบริหาร และประชาชนทั่วไปได

๑๔. โครงการ คายเยาวชนตานภัยยาเสพติด “พลังสีขาว กาวสูสังคมที่สดใส” ประจำป ๒๕๕๓
ปญหายาเสพติดเปนปญหาสังคมที่สำคัญปญหา
หนึ่ง ปจจุบันประเทศไทยตองสูญเสียงบประมาณเปน
จำนวนมากเพื่อแกไขปญหานี้ โดยรัฐบาลไดใชความ
พยายามทุกวิถีทางทั้งภายในและภายนอกประเทศ
รวมมือกับนานาชาติ ดวยตระหนักดีวา ปญหายาเสพติด
อาจมีสวนชักนำใหเกิดปญหาสังคมอื่นๆ ตามมา อาทิ
เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหาสังคมวัยรุน ปญหา
โสเภณี และการพนัน เปนตน ยาเสพติดไดแพรระบาด
เขาไปในทุกกลุมของสังคม ไมเวนแมกระทั่งกลุมเยาวชน
ซึ่งเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติในอนาคต ดังจะ
เห็นไดจากสถิติของการจับผูกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับ
เรื่องยาเสพติด มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะเยาวชนที่อยูในวัยที่อยากรู อยากลอง และถูกชักจูงไดงาย เพื่อเปน
การตอบสนองนโยบายการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล สำนักบริการวิชาการ โดย นางสาวบุตรี ถิ่นกาญจน ผูชวยผูอำนวยการ
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงไดจัดโครงการ “พลังสีขาว กาวสูสังคมที่สดใส” ขึ้น เพื่อใหความรู และสรางความเขาใจ
ที่ถูกตองใหกับเยาวชน เกี่ยวกับอันตรายและพิษภัยของยาเสพติด
ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ คือ เยาวชน ไดมีความรูและเขาใจถึงโทษของยาเสพติด และรูถึงวิธีการปฏิเสธ
และการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดที่จะเขามาถึงตัวในรูปแบบตางๆ เยาวชนมีแนวคิดการเปนผูนำในการจัดกิจกรรมตานภัยยาเสพติด
ในสถานศึกษา สามารถเรียนรูการอยูรวมกันในสังคม และการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
มหาวิทยาลัยบูรพา

๒๑

๑๕. โครงการรวมทุนในการผลิตปุยอินทรียเพื่อการพาณิชย ศูนยวัสดุรีไซเคิล
โครงการพลังหารสอง มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารยนันทนา สันตติวุฒิ ขาราชการบำนาญ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ไดคนควา วิจัย โดยการนำวัสดุ
เหลือใชมาผลิต “ปุยอินทรีย” ตอมาไดรับการอบรมจากโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC) สำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา และไดเขาสูกระบวนการบมเพาะในโครงการบมเพาะวิสาหกิจกับทางหนวยบมเพาะวิสาหกิจ สำนักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ทางหนวยฯ พิจารณาวา มีความเปนไปไดสูงในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อนำไปประกอบการ
เชิงพาณิชยได จึงใหการสนับสนุนการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำหมักชีวภาพ ที่หองปฏิบัติการกลาง ของกระทรวงเกษตรฯ
ทำใหทราบวาน้ำหมักดังกลาวสามารถนำมาผลิตเปนอาหารเสริมสำหรับพืชในเชิงอุตสาหกรรมได ประกอบกับไดรับการติดตอ
จาก บริษัท นูกรีน จำกัด ( ผูจำหนายสินคาดานเกษตรภัณฑ ซึ่งไดนำเขาและจำหนายปุยเคมีและเครื่องมือทางการเกษตรใหแก
รานคาทั่วไปในพื้นที่ตางๆ ) มีความสนใจที่จะสนับสนุนและรวมทุนกับ อาจารยนันทนา สันตติวุฒิ หนวยบมเพาะวิสาหกิจ และ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาในการนำปุยอินทรียดังกลาวไปประกอบการเชิงพาณิชย โดยใช ศูนยวัสดุรีไซเคิล ซึ่งอยู
ภายใตการดำเนินงานของโครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง ของมหาวิทยาลัยบูรพา เปนศูนยทดลองผลิตปุยอินทรียที่ได
จากวัสดุเหลือใชจากภายในมหาวิทยาลัยและในชุมชนขางเคียง และเปนศูนยวิจัย คนควา เรียนรู และฝกปฏิบัติงานใหแก อาจารย
นักวิจัยและนิสิตสาขาสิ่งแวดลอมศึกษา และสาขาวิชาการสอนเคมีของคณะศึกษาศาสตร
ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ
๑. จดทะเบียนธุรกิจในนาม หางหุนสวนจำกัด พัฒนะนันทน
๒. จดอนุสิทธิบัตรรวมกับบริษัทนูกรีน และทำสัญญารวมมือกันโดย หจก.พัฒนะนันทน เปนผูผลิตและบริษัทนูกรีน
เปนผูจำหนาย
๓. รวมกันพัฒนาผลิตภัณฑในเชิงธุรกิจ จนไดสูตรอาหารเสริมที่เหมาะสมสำหรับพืช จดทะเบียนปุยในชื่อ “นูกรีแบล็ค”
และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑเพิ่มเติมไดอีก ๕ ชนิด คือ “นูกรีบิ๊ก” “นูกรีเอ็ม” “นูตรากรีน” “นูกรี ท็อป พลัส” และ “นูกรี
แม็กซ พลัส” อยูระหวางการจดสิทธิบัตรและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๔. อาจารย นักวิจัย และนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา มีศูนยวัสดุรีไซเคิลเปนศูนยวิจัย คนควา เรียนรูและฝกปฏิบัติงาน
ดานการจัดการวัสดุเหลือใชและสามารถทำการวิจัยตอยอดไดในอนาคต
๕. เปนศูนยทดลองผลิตปุยอินทรียตนแบบ ที่ผลิตไดจากวัสดุเหลือใชจำหนายภายใตชื่อ ผูผลิต “ศูนยวัสดุรีไซเคิล
มหาวิทยาลัยบูรพา” ซึ่งจะเปนศูนยทดลองตนแบบในการเรียนรู ศึกษาดูงานใหแกชุมชนและหนวยงานอื่น
๖. หนวยงานในมหาวิทยาลัยมีรายไดจากสวนแบงการจำหนายปุยอินทรีย จึงนับวาเปนโครงการแรกที่มีการรวมทุน
จากองคความรู และมีการสรางวัฒนธรรมของการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการจัดสรรรายไดกลับคืนสูมหาวิทยาลัย
๗. เสริมสรางความเขาใจและการปลูกจิตสำนึกในการใชปุยอินทรียเพื่อความปลอดภัยตอผูใชและผูบริโภค
๘. กอใหเกิดการเกษตรแบบยั่งยืน เนื่องจากการใชปุยอินทรียจะไมมีผลกระทบตอโครงสรางดินและสิ่งแวดลอม
ลดการนำเขาสารเคมีจากตางประเทศ ซึ่งเปนสวนผสมของการผลิตปุยเคมีที่เกษตรกรไทยใชกันในปจจุบัน

๒๒

รายงานประจำป ๒๕๕๓

๑๖. โครงการสนับสนุนการสรางสรรคเครื่องประดับเพื่อจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
สำหรับนิสิตคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยมีอัตรา
การขยายตัวทางธุรกิจเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งยังเปนอุตสาหกรรมสงออก
ที่ทำรายไดใหกับประเทศเปนจำนวนมาก อยางไรก็ตามปญหาหนึ่งซึ่ง
เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย คือ
ผูประกอบการขาดแคลนนักออกแบบรุนใหมที่มีคุณภาพและเขาถึง
ความตองการของตลาดในทุกยุคทุกสมัย ดังนั้น จึงมีความจำเปนอยางยิ่ง
ในการสงเสริมและใหโอกาสกับนักออกแบบรุนใหมของไทยไดสรางสรรคผลงานใหมๆ
ไปพรอมกับการสรางความตระหนักในเรื่องของการจัดการทรัพยสินทางปญญา ทั้งนี้หนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาฯ และ
บมเพาะวิสาหกิจ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ไดดำเนินโครงการสนับสนุนการสรางสรรคเครื่องประดับเพื่อ
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สำหรับนิสิตคณะอัญมณี เพื่อกระตุนใหนิสิตเกิดการคนควา และสรางสรรคผลงานดาน
การออกแบบเครื่องประดับในรูปแบบใหม ที่สามารถนำไปพัฒนาสูเชิงพาณิชยได สามารถผลักดันการสรางสรรคการออกแบบ
อัญมณีและเครื่องประดับใหมีศักยภาพเขาสูมาตรฐานในระดับประเทศและเขาสูตลาดสากลตอไป และสงเสริมใหบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยบูรพาตระหนักถึงความสำคัญของการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาและการจัดการทรัพยสินทางปญญา
ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ คือ มีผลงานที่สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
ไดทั้งหมด ๑๘ ผลงาน โดยไดยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑเรียบรอยแลวจำนวน ๖ ผลงาน และอยูระหวาง
การเตรียมภาพประกอบจำนวน ๑๒ ผลงาน

๑๗. โครงการมอบโลกใบใหมแหงการเรียนรูแกผูสูงวัย
โครงการมอบโลกใบใหมแหงการเรียนรูแก
ผูสูงวัย เปนกิจกรรมสงเสริมการอานที่สำนักหอสมุด
จัดการใหบริการวิชาการแกผูสูงอายุในชุมชนตางๆ
ในป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สำนั ก หอสมุ ด โดย
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต จึงไดจัดโครงการสงเสริม
การเรียนรูแกผูสูงอายุใหกับชมรมผูสูงอายุ เทศบาล
เมืองบานบึง จังหวัดชลบุรี โดยมุงหวังใหผูสูงอายุไดรับ
ความรู ความเพลิดเพลินและจรรโลงใจจากการเรียนรู
ดวยตนเองจากสื่อสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ใหสามารถ
นำความรูที่ไดรับมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับการ
ดำเนินชีวิตทั้งในดานการดูแลสุขภาพอนามัยและจิตใจการดำรงชีวิตในบั้นปลายอยางมีความสุขและมีคุณคา มีกำลังใจใน
การสรางสรรคสิ่งดีๆ ที่เปนประโยชนตอสังคมตอไป
ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ คือ ผูสูงอายุเห็นความสำคัญของการเรียนรูดวยตนเองผานทางสื่อสารสนเทศ
เกิดทัศนคติที่ดี ไดรับความจรรโลงใจและมีความสุขในการดำเนินชีวิตยิ่งขึ้น และเกิดทักษะ สามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิตผานสื่อสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ไดอยางเหมาะสม

มหาวิทยาลัยบูรพา

๒๓

๑๘. โครงการสืบสานตำนานเอกลักษณความเปนไทยทางดานดนตรีไทยของจังหวัดสระแกว

ในการพัฒนาคนดานความคิด จิตใจ ดานอารมณที่ออนโยนจึงจำเปนตองปลูกฝงทางดาน
ดนตรีไทย เพื่อชวยขัดเกลาจิตใจใหมีสุนทรีทางดนตรี และกอใหเกิดสมาธิที่ดีอีกดวยและดนตรี
ศิลปะพื้นบานที่จะโนมนาวจิตใจเยาวชนไทยใหเกิดความรูสึกถึงความเปนไทยและมีความรักใน
ดนตรี เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณประเพณีพื้นบาน ดังนั้น กองบริหารวิทยาเขตสระแกว โดย
นางภัทรภร ธรรมมะ จึงไดจัดทำโครงการสืบสานตำนานเอกลักษณความเปนไทยทางดานดนตรีไทยของจังหวัดสระแกวขึ้น
เพื่อทำใหดนตรีไทยยังคงเปนเอกลักษณของไทยตลอดไป
ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจมาก โดยไดรับความสนุกสาน ความรู เกิดทักษะ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน เกิดความรักสามัคคีและไดเพื่อนใหมและมีเครือขาย รวมถึงทำใหเกิดการอนุรักษวัฒนธรรมอันดีงามทาง
ดานดนตรีไทยของจังหวัดสระแกวใหเจริญรุงเรืองและสืบทอดยั่งยืนสืบไป และไดผลในการประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอก
ไดรูจักมหาวิทยาลัยบูรพามากยิ่งขึ้น

๑๙. โครงการบูรพาสืบสานวิถีชาวนา (ปลูกขาว)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว
ตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบอาชีพทำนา ซึ่งเปนอาชีพรากฐาน
ของคนไทยมาชานาน แตเนื่องจากผูประกอบอาชีพชาวนาขาดเสถียรภาพ
ดานเศรษฐกิจและสังคม ทำใหความสนใจของเยาวชนคนรุนใหมให
ความสนใจและความสำคัญ ในอาชีพนี้ลดลง สงผลใหจำนวนชาวนา
หรือเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนามีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะเยาวชนลูกหลานชาวนามักจะเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น
แทนการทำนาตามรอยพอแมซึ่งมีเหตุผลมาจากขางตันที่กลาวมาแลว ซึ่งหากเกิดภาวะเชนนี้ตอไป
อาจสงผลใหพื้นที่การทำนาลดลง ชาวนาลดลง และอาจถึงขั้นสงผลใหปริมาณขาวที่ผลิตในประเทศ
ไมเพียงพอตอการสงออก หรือการบริโภคภายในประเทศตอไปไดจากความภาคภูมิใจในการเปนผูสงออก
ขาวรายใหญของโลกอาจจะสูญหายไป ดวยเหตุผลที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว
มีความพรอมในดานพื้นที่ทั้งยังมีทำเลตั้งอยูในทองถิ่นที่ประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ในฐานะที่เปนหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับวิชาการในศาสตรดานการเกษตร
จึงใหความสำคัญที่จะปลูกฝงจิตสำนึกใหเยาวชนคนรุนใหม ใหเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวนา
ความสำคัญของการทำนา และความสำคัญของขาว เพื่อสืบสานใหอาชีพชาวนาใหคงอยูคูประเทศไทยตอไปอยางยั่งยืน
ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ คือ ผูเขารวมกิจกรรมสวนมากมีความพึงพอใจของกิจกรรมโดยรวมในระดับมาก
(รอยละ ๕๔.๓) รองลงมาคือ มากที่สุด (รอยละ ๒๕.๗) และปานกลาง (รอยละ ๒๐) ตามลำดับสวนของการประเมินผล
การปฏิบัติงานดานการบรรลุวัตถุประสงค สามารถบรรลุเปาหมายเชิงปริมาณ คือจำนวนผูเขารวมโครงการจำนวน ๒๒๕ คน
มากกวาที่ตั้งไวที่ ๒๐๐ คน และบรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพ คือ ผูตอบแบบสอบถามจากผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รายการประเมินผลในภาพรวมในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๑ ) ซึ่งคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ ๘๒ มากกวารอยละ ๘๐

๒๔
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ผลงานการประดิษฐที่จดสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยบูรพา ปงบประมาณ ๒๕๕๓
๑. ผลงาน แหวนมุก สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ เลขที่ ๙๐๒๐๐๓๐๗๑ ยื่นคำขอเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เจาของผลงาน คือ ดร. พิมพทอง ทองนพคุณ สังกัดคณะอัญมณี
๒. ผลงาน ผลิตภัณฑโพรไบโอติกในรูปไมโครแคปซูลสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและกรรมวิธีการผลิต สิทธิบัตร
การประดิษฐ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและการประมง สาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ เลขที่ ๙๐๑๐๐๔๖๑๕ ยื่นคำขอเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒ เจาของผลงาน คือ รองศาสตราจารย ดร. สุบัณฑิต นิ่มรัตน รองศาสตราจารย ดร. วีรพงศ วุฒิพันธุชัย นายไตรมาศ
บุญไทย และนางสาวสุนิสา สุขสวัสดิ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร
๓. ผลงาน กรรมวิธีการเลือกขนาดทอคาปลลารี่เพื่อใชในระบบทำความเย็นที่ใชสารทำความเย็น R404A,R407B,
R407C,R410A,R410B,R502A,R507A โดยใชแผนภาพ สิทธิบัตรการประดิษฐ สาขาวิศวกรรม เลขที่ ๙๐๑๐๐๔๘๕๕ ยื่นคำขอ
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เจาของผลงาน คือ ศาสตราจารย ดร. สมชาย วงศวิเศษ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี และผูชวยศาสตราจารย ดร. วรเชษฐ ภิรมยภักดิ์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
๔. ผลงาน เสื้อชั้นใน สิทธิบัตรการออกแบบ เลขที่ ๑๐๐๒๐๐๐๑๗๙ ยื่นคำขอเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เจาของผลงาน คือ ดร. พิมพทอง ทองนพคุณ สังกัดคณะอัญมณี
๕. ผลงาน อุปกรณสำหรับตรวจเทาผูปวยเบาหวานที่มีตัวกำหนดระดับน้ำหนักการกด สิทธิบัตร สาขาวิศวกรรม
เลขที่ ๑๐๐๑๐๐๐๔๔๓ ยื่นคำขอเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เจาของผลงาน คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุวรรณา
จันทรประเสริฐ และคณะ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร
๖. ผลงาน สูตรและกรรมวิธีการผสมนาโนซิลเวอรเคลย (nano silver clay) สำหรับการขึ้นรูปดวยการปน สิทธิบัตร
สาขาเคมี เลขที่ ๑๐๐๑๐๐๐๔๐๖ ยื่นคำขอเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เจาของผลงาน คือ ดร. พิมพทอง ทองนพคุณ
สังกัดคณะอัญมณี
๗. ผลงาน ยานสำรวจใตน้ำแบบกึ่งไรสาย สิทธิบัตร สาขาวิศวกรรม เลขที่ ๑๐๐๑๐๐๐๔๐๘ ยื่นคำขอเมื่อวันที่ ๑๖
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เจาของผลงาน คือ อาจารย อนุพนธ พิมพชวย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร
๘. ผลงาน กำไลขอมือหลอสองสีพรอมฝง สิทธิบัตรการออกแบบ เลขที่ ๑๐๐๒๐๐๑๘๙๔ ยื่นคำขอเมื่อวันที่ ๗
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เจาของผลงาน คือ ดร. สายสมร นิยมสรวญ นายรุงโรจน ยิ่งสงา และ นางสาวชุติมา มหาราช สังกัด
คณะอัญมณี
๙. ผลงาน แบบเจียระไนพลอยลายไหมแพรวา สิทธิบัตรการออกแบบ เลขที่ ๑๐๐๒๐๐๑๘๙๗ ยื่นคำขอเมื่อวันที่
๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เจาของผลงาน คือ นายสหรัฐ ณ นาน ดร. สุรินทร อินทะยศ และ นายวีรยุทธ ประกอบการ สังกัด
คณะอัญมณี
๑๐. ผลงาน แบบเจียระไนพลอยลายสัก สิทธิบัตรการออกแบบ เลขที่ ๑๐๐๒๐๐๑๘๙๘ ยื่นคำขอเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ เจาของผลงาน คือ นายสหรัฐ ณ นาน ดร. สุรินทร อินทะยศ และนายธิติวรรธน พลแสน สังกัดคณะอัญมณี
๑๑. ผลงาน เครื่องประดับจี้ที่สามารถปรับเปลี่ยนเปนตางหูได สิทธิบัตรการออกแบบ เลขที่ ๑๐๐๒๐๐๑๘๙๖
ยื่นคำขอเมื่อ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เจาของผลงาน คือ นายธวัชชัย ตุลาพรชัย และนายชิดชัย อนุฤทธิ์ สังกัดคณะอัญมณี
๑๒. ผลงาน หัวเข็มขัดพรอมไทดคลิป สิทธิบัตรการออกแบบ เลขที่ ๑๐๐๒๐๐๑๘๙๙ ยื่นคำขอเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ เจาของผลงาน คือ นายธวัชชัย ตุลาพรชัย และนางสาวกรวลี กอกิจความดี สังกัดคณะอัญมณี
๑๓. ผลงาน เครื่องประดับเข็มกลัดจากรังไหม สิทธิบัตรการออกแบบ เลขที่ ๑๐๐๒๐๐๑๘๙๕ ยื่นคำขอเมื่อวันที่ ๗
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เจาของผลงาน คือ นายธวัชชัย ตุลาพรชัย และ นายจิรวรรธน ชูเชื้อ สังกัดคณะอัญมณี
มหาวิทยาลัยบูรพา

๒๕

ผลงานการประดิษฐที่จดอนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยบูรพา ปงบประมาณ ๒๕๕๓
๑. ผลงาน ผลิตภัณฑเจลฟาทะลายโจรสำหรับทำความสะอาด อนุสิทธิบัตร สาขาเคมี เลขที่ ๐๙๐๓๐๐๑๓๕๕
ยื่นคำขอเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เจาของผลงาน คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ มีรัตน สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร และผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศมล ผาสุก สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
๒. ผลงาน กรรมวิธีการอบยางพาราแผน อนุสิทธิบัตรเลขที่ ๑๐๐๓๐๐๐๒๑๗ ยื่นคำขอเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ เจาของผลงาน คือ อนุพนธ พิมพชวย และคณะ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร
๓. ผลงาน สูตรและกรรมวิธีการผลิตขนมปงจากแปงขาวหอมนิล อนุสิทธิบัตร สาขาวิทยาศาสตรการอาหาร
เลขที่ ๑๐๐๓๐๐๐๖๖๒ ยื่นคำขอเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เจาของผลงาน คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลยา ลิ้มรุงเรืองรัตน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภัสรา แสงนาค ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล และนางสาวชุลีพร บุงทอง สังกัดคณะวิทยาศาสตร
๔. ผลงาน ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวแบบแผนกรอบจากแปงเมล็ดขนุนที่เตรียมโดยเครื่องทำแหงแบบลูกกลิ้ง
อนุสิทธิบัตรสาขาวิทยาศาสตรการอาหาร เลขที่ ๑๐๐๓๐๐๐๘๔๔ ยื่นคำขอเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เจาของผลงาน
คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลยา ลิ้มรุงเรืองรัตน ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภัสรา แสงนาค ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล และ
นางสาวดารารัตน นาคลออ สังกัดคณะวิทยาศาสตร
๕. ผลงาน ผลิตภัณฑพาสตาจากแปงขาวเจาเสริมใบมะรุมผงและกรรมวิธีการผลิต อนุสิทธิบัตร สาขาวิทยาศาสตร
การอาหาร เลขที่ ๑๐๐๓๐๐๙๕๕ ยื่นคำขอเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เจาของผลงาน คือ ผูชวยศาสตราจารย
ดร.กุลยา ลิ้มรุงเรืองรัตน นางสาวผกามาส เย็นใจ นางสาวอารีรัตน ตรีโลเกศกุล และนายวรสิทธิ์ จักกะพาก สังกัดคณะวิทยาศาสตร
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การบริหาร

โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพา

สภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย

สภาพนักงาน

คณะกรรมการบริหารงาน
การเงินและทรัพยสิน
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี
๑. ฝายบริหาร
๒. ฝายวิชาการ
๓. ฝายวิเทศสัมพันธ
๔. ฝายกิจการนิสิต
๕. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
๖. ฝายกิจการพิเศษ

ผูชวยอธิการบดี
๑. ฝายบริหาร
๒. ฝายวิชาการ
๓. ฝายกิจการนิสิต
๔. ฝายวิเทศสัมพันธ
๕. ฝายวิทยาเขตจันทบุรี
๖. ฝายวิทยาเขตสระแกว
๗. ฝายประชาสัมพันธ

สภาวิชาการ

มหาวิทยาลัยบูรพา
อธิการบดี

คณะกรรมการที่แตงตั้ง
โดยมหาวิทยาลัย

ผูอำนวยการ

คณบดี

๑. สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ
๒. สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
๓. สำนักคอมพิวเตอร
๔. สำนักบริการวิชาการ
๕. สำนักหอสมุด

หัวหนาสวนงาน
๑. หัวหนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๒. หัวหนาสำนักงานอธิการบดี

หมายเหตุ
* หมายถึง สวนงานในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
** หมายถึง สวนงานในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว

๒๘
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คณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย

๑. คณะการจัดการและการทองเที่ยว
๒. คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
๓. คณะพยาบาลศาสตร
๔. คณะแพทยศาสตร
๕. คณะเภสัชศาสตร
๖. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๗. ภูมิสารสนเทศศาสตร
๘. คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
๙. คณะโลจิสติกส
๑๐. คณะวิทยาการสารสนเทศ
๑๑. คณะวิทยาศาสตร
๑๒. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
๑๓. คณะวิศวกรรมศาสตร
๑๔. คณะศิลปกรรมศาสตร
๑๕. คณะศึกษาศาสตร
๑๖. คณะสาธารณสุขศาสตร
๑๗. คณะสหเวชศาสตร
๑๘. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
๑๙. วิทยาลัยนานาชาติ
๒๐. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
๒๑. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปญญา
๒๒. คณะเทคโนโลยีทางทะเล*
๒๓. คณะวิทยาศาสตร และศิลปศาสตร*
๒๔. คณะอัญมณี*
๒๕. คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร**
๒๖. คณะเทคโนโลยีการเกษตร**

โครงสรางการแบงสวนงานมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาเขตจันทบุรี

วิทยาเขตสระแกว

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักงานอธิการบดี

คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร

จังหวัดชลบุรี

คณะการจัดการและการทองเที่ยว
คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร

จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดสระแกว

คณะอัญมณี

คณะพยาบาลศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

คณะแพทยศาสตร

คณะสาธารณสุขศาสตร

คณะเภสัชศาสตร

คณะสหเวชศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร

คณะโลจิสติกส

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ

คณะวิทยาศาสตร

สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

สำนักคอมพิวเตอร

คณะวิศวกรรมศาสตร
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สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา
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ประธานกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
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ศาสตราจารย นพ.สมพล พงศไทย
อธิการบดี
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ผูชวยศาสตราจารย
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(ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓)
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ผูชวยศาสตราจารย วาที่เรือตรี
ดร.เอกวิทย มณีธร
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ผูชวยศาสตราจารย
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๘. รองศาสตราจารย ดร. สุดา สุวรรณาภิรมย
รักษาการแทนหัวหนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
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รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิบูลย วัฒนาธร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จรัล ฉกรรจแดง
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
๑๗. ดร. มานะ เชาวรัตน
คณบดีคณะโลจิสติกส
๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อุษาวดี ตันติวรานุรักษ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
๑๙. ผูชวยศาสตราจารย เอนก สูตรมงคล
คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา
๒๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิโรจน เรืองประเทืองสุข
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
๒๑. อาจารย สมาน สรรพศรี
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
๒๒. รองศาสตราจารย ดร. มนตรี แยมกสิกร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
๒๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ มีรัตน
คณบดีคณะสหเวชศาสตร
๒๔. รองศาสตราจารย ดร. วสุธร ตันวัฒนกุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
๒๕. รองศาสตราจารย ดร. ศรุติ สกุลรัตน
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
๒๖. รองศาสตราจารย ดร. เรณา พงษเรืองพันธุ
รักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๒๗. รองศาสตราจารย ดร. สุดา สุวรรณาภิรมย
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร
๒๘. รองศาสตราจารย ดร. เสรี ชัดแชม
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
๒๙. รองศาสตราจารย ไพพรรณ อินทนิล
รักษาการแทนผูอำนวยการสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยบูรพา
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ผูอำนวยการสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
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๓๓. รองศาสตราจารย ดร. ศรีวรรณ มีคุณ
ผูอำนวยการสำนักหอสมุด
๓๔. ดร. วศิน ยุวนะเตมีย
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
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๓๖. อาจารย สุรินทร อินทะยศ
คณบดีคณะอัญมณี
๓๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชาญ สวางวงศ
รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๓๘. อาจารย เสรี ชิโนดม
รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
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๓๙. รองศาสตราจารย อัฌชา ก.บัวเกษร
ประธานสภาพนักงาน
๔๐. รองศาสตราจารย ดร. ฉลอง ทับศรี
ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
๔๑. นายแพทย พิสิษฐ พิริยาพรรณ
ผูอำนวยการศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
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๔๒. ดร. วศิน ยุวนะเตมีย
รักษาการผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตจันทบุรี
๔๓..อาจารย เสรี ชิโนดม
รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตสระแกว
๔๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิทธิพันธ ศิริรัตนชัย
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
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๔๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิจิตรพร หลอสุวรรณกุล
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
๔๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สหัทยา รัตนะมงคลกุล
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
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ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่
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ผูอำนวยการกองกิจการนิสิต
๕๒. นางสาวเนาวรัตน ดรุณศรี
ผูอำนวยการกองแผนงาน
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ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตจันทบุรี
๘. อาจารย เสรี ชิโนดม
ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตสระแกว

๑๑

๙. นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท
หัวหนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๑๐. ดร. เจริญ ชินวานิชยเจริญ
ผูรักษาการแทนหัวหนาสำนักงานอธิการบดี
๑๑. ผูชวยศาสตราจารย พัชนี นนทศักดิ์
คณบดีคณะการจัดการและการทองเที่ยว

๑๒

๑๕

๑๘

๒๑

๒๔

๒๗

๑๓

๑๖

๑๙

๒๒

๒๕

๒๘

๑๔

๑๒. ศาสตราจารย นายแพทย ศาสตรี เสาวคนธ
คณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัชนีภรณ ทรัพยกรานนท
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
๑๔. นพ. วรรณะ อูนากูล
ผูรักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร

๑๗

๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จรัล ฉกรรจแดง
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
๑๗. ดร. มานะ เชาวรัตน
คณบดีคณะโลจิสติกส

๒๐

๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อุษาวดี ตันติวรานุรักษ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
๑๙. ดร. ศักดิ์ชาย พิทักษวงศ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา
๒๐. ดร. อาณัติ ดีพัฒนา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

๒๓

๒๑. อาจารย สมาน สรรพศรี
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
๒๒. รองศาสตราจารย ดร. มนตรี แยมกสิกร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
๒๓. รองศาสตราจารย ดร. วสุธร ตันวัฒนกุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร

๒๖

๒๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พัชนีย ธระเสนา
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
๒๕. รองศาสตราจารย ดร. เรณา พงษเรืองพันธุ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๒๖. ดร. บรรพต วิรุณราช
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร

๒๙

๒๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุชาดา เพชรกรปาณี
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
๒๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ มีรัตน
คณบดีคณะสหเวชศาสตร
๒๙. อาจารย วิศิษฎ ตันหยง
ผูรักษาการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา

๓๗

๓๐

๓๓

๓๖

๓๙

๔๒

๔๕

๓๘
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๓๑

๓๔

๓๗

๔๐

๔๓

๔๖

๓๒

๓๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วัชราภรณ เขื่อนแกว
คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร
๓๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุวรรณา รัศมีขวัญ
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
๓๒. รองศาสตราจารย ไพพรรณ อินทนิล
ผูรักษาการแทนผูอำนวยการสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ

๓๕

๓๓. ดร. วรเทพ มุธุวรรณ
ผูอำนวยการสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
๓๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต
ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร
๓๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฉันทนา จันทวงศ
ผูอำนวยการสำนักบริการวิชาการ

๓๘

๓๖. รองศาสตราจารย ดร. ศรีวรรณ มีคุณ
ผูอำนวยการสำนักหอสมุด
๓๗. ดร. วศิน ยุวนะเตมีย
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
๓๘. อาจารย ลัญจกร สัตยสงวน
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

๔๑

๓๙. อาจารย สุรินทร อินทะยศ
คณบดีคณะอัญมณี
๔๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิชาญ สวางวงศ
ผูรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๔๑. อาจารย เสรี ชิโนดม
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร

๔๔

๔๗

๔๒. รองศาสตราจารย อัฌชา ก. บัวเกสร
ประธานสภาพนักงาน
๔๓. ดร. ผลาดร สุวรรณโพธิ์
ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
๔๔. ผูชวยศาสตราจารย นพ. พิสิษฐ พิริยาพรรณ
ผูอำนวยการศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
๔๕. อาจารย สหรัฐ ธีระคัมพร
ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตจันทบุรี
๔๖. ดร. ไชยา กุฎาคาร
ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตสระแกว
๔๗. ดร. เจริญ ชินวานิชยเจริญ
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร

๔๘

๕๑

๕๔

๕๗

๔๙

๕๒

๕๕

๕๘

๕๐

๔๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมถวิล จริตควร
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
๔๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิจิตรพร หลอสุวรรณกุล
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
๕๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สหัทยา รัตนะมงคลกุล
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

๕๓

๕๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พรชัย จูลเมตต
ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
๕๒. ผูชวยศาสตราจารย ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
๕๓. นางรมยรัมภา สุขเกษตร
ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ

๕๖

๕๔. อาจารย เสถียร ปุรณะวิทย
ผูชวยอธิการบดีฝายกีฬา นันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม
๕๕. นางกนกวรรณ มณไฑวงศ
ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่
๕๖. นางสาวกนกรัตน คลายทองคำ
ผูอำนวยการกองคลังและทรัพยสิน

๕๙

๕๗. นางสาวภิญโญ เปยมประสาทพร
ผูอำนวยการกองกิจการนิสิต
๕๘. นางสาวเนาวรัตน ดรุณศรี
ผูอำนวยการกองแผนงาน
๕๙. นายพิชิตร มีพจนา
ผูอำนวยการกองบริการการศึกษา
๖๐. นายสุภาพ คัมภิรานนท
ผูอำนวยการกองอาคารสถานที่

๖๐
กรรมการและเลขานุการ
๖๑. นางธนิดา แผลงจันทึก
ผูอำนวยการกองกลาง

ผูชวยเลขานุการ
๖๒. นางบุญเพ็ญ ฤทธิ์มหันต
หัวหนางานการประชุม
และพิธีการ

มหาวิทยาลัยบูรพา

๓๙

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานกรรมการ
๑. อธิการบดี
กรรมการ
๒. ศาสตราจารย ดร. พจน สะเพียรชัย
๓. ศาสตราจารย ดร. ปราณี กุลละวณิชย
๔. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ
๕. ศาสตราจารย ดร. ธีรวุฒิ บุญโสภณ
๖. ศาสตราจารย ดร. มนุวดี หังสพฤกษ
๗. ศาสตราจารย แพทยหญิง วณิช วรรณพฤกษ
๘. ศาสตราจารย สุชาติ เถาทอง
๙. รองศาสตราจารย ดร. มนตรี แยมกสิกร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
๑๐. ศาสตราจารย นายแพทย ศาสตรี เสาวคนธ
คณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
๑๑. รองศาสตราจารย ดร. วสุธร ตันวัฒนกุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
๑๒. รองศาสตราจารย ดร. เรณา พงษเรืองพันธุ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๑๓. รองศาสตราจารย ดร. สุวรรณา จันทรประเสริฐ
๑๔. รองศาสตราจารย เกษม พิพัฒนปญญานุกูล
๑๕. รองศาสตราจารย ดร. วีรพงศ วุฒิพันธชัย
กรรมการและเลขานุการ
๑๖. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑๗. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยเลขานุการ
๑๘. ผูอำนวยการกองบริการการศึกษา
๑๙. หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

๔๐
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คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ปรึกษา
๑. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย ดร. สุชาติ อุปถัมภ
กรรมการ
๓. ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี
๔. รองศาสตราจารย เชาวน มณีวงษ
๕. นายจิตติ พงศไพโรจน
๖. นายสุทิน ภาศิวะมาศ
๗. นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ
๘. นายธีระวัฒน อรุณธัญญะ
๙. นายจิราเมศร โชคสุริยเกียรติ
๑๐. นายธีระ มงคลจิตตานนท
๑๑. นายวิบูลย กรมดิษฐ
๑๒. นายพงษไพโรจน รัชตะทรัพย
๑๓. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง
๑๔. นายจักรวาล ตั้งประกอบ
๑๕. นางสองศรี พิศาลวาเลิศ
๑๖. นายธีระชัย ลอวชิระวัฎฎ
๑๗. นายเทอดธรรม อัมราลิขิต
๑๘. นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยบูรพา
๑๙. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี
๒๐. นายกเมืองพัทยา
๒๑. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข
๒๒. นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง
๒๓. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
กรรมการและเลขานุการ
๒๕. รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒๖. ผูอำนวยการกองกลาง
๒๗. หัวหนางานการประชุมและพิธีการ

มหาวิทยาลัยบูรพา

๔๑

สภาพนักงาน
ประธานสภาพนักงาน
๑. รองศาสตราจารย อัฌชา ก.บัวเกษร
รองประธานสภาพนักงาน คนที่ ๑
๒. นางเอื้องนภา กำบุญเลิศ
รองประธานสภาพนักงาน คนที่ ๒
๓. รองศาสตราจารย ดร.วีรพงศ วุฒิพันธุชัย
สมาชิก
๔. อาจารยณรงค อึ้งกิมบวน
๖. ดร.อุดม รัตนอัมพรโสภณ
๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุนี พงศจตุรวิทย
๑๐. อาจารย สโรชา แพรภาษา
๑๒. อาจารย กนก พานทอง
๑๔. อาจารย วิจิตรา โหราเรือง
๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมพทอง ทองนพคุณ
๑๘. อาจารย ชนิสรา แกวสวรรค
๒๐. อาจารย ปญญา อินทเจริญ
๒๒. นายอุทัศน พิทักษสายชล
๒๔. ดร.ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
๒๖. นายใหม ภูผา
๒๘. นางเกศแกว มนตวิเศษ
๓๐. นายเมธิน ศรีสวัสดิ์
๓๒. นางพิสมัย น้ำจันทร
เลขาธิการสภาพนักงาน
๓๕. ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

๔๒
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๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิเชฐ เจริญเกษ
๗. อาจารย สัณหไชญ เอื้อศิลป
๙. อาจารย โอฬาร ถิ่นบางเตียว
๑๑. อาจารย ยุวดี ชิโนดม
๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน
๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เบ็ญจมาศ ไพบูลยกิจกุล
๑๗. อาจารย สารัตน เถื่อนสุวรรณ
๑๙. อาจารย กฤษฎา นันทเพชร
๒๑. นางเล็ก จันทรสอาด
๒๓. นายกิติ พูนแสงศิริ
๒๕. นายอิทธิพัทธ โยธะพันธ
๒๗. นายเกษตรพันธุ ชอบทำกิจ
๒๙. นางสุนันทา อินทเจริญ
๓๑. นายสรร กลิ่นวิชิต
๓๓. นางวันสม อานามนารถ

การประกันคุณภาพ
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา ไดดำเนินการตามภารกิจ ๔ ประการ
ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีปณิธาน เพื่อผลิตบัณฑิตให
มีปญญา ใฝหาความรูและคุณธรรม สรางองคความรูใหม เพื่อ
ความเปนเลิศทางวิชาการ เปนที่พึ่งทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม
ชี้นำแนวทางพัฒนาแกสังคม โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออก
การที่จะบรรลุถึงปณิธานดังกลาวไดนั้น จำเปนตองมี
การจัดการเพื่อสรางความมั่นใจใหกับสังคมผูตองการใชกำลังคน
ระดับคุณภาพ ซึ่งโดยหลักการ คือตองมีการประกันคุณภาพ
ภารกิจ และปจจัยการดำเนินการดานอื่นๆ ที่มีผลตอการจัด
การศึกษา พรอมทั้งรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในสวนของการประกันคุณภาพนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาไดตระหนัก
เปนอยางดียิ่ง จึงไดดำเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๙ โดย
เริ่มแรกไดมีการใหความรูกับบุคลากรในลักษณะของการจัด
อบรม การบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหบุคลากร
มีความรู ความเขาใจอยางแทจริง และหลังจากนั้น การดำเนินการ
ในดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยบูรพา ก็ไดดำเนินการ
พัฒนากาวหนามาโดยลำดับ กิจกรรมที่ทำในแตละป มหาวิทยาลัย
จะมีการจัดทำการประเมินคุณภาพภายในกอน หลังจากนั้นเมื่อ
พรอมดีแลวจึงไดมีการขอใหมีการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) : สมศ.
โดยในป พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนปแรกที่ไดมีการตรวจสอบคุณภาพ
ภายนอก จนถึงปจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพายังไดดำเนินการกิจกรรม
การประกันคุณภาพตลอดมา ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัย
บูรพาไดดำเนินกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา” ในวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ หองประชุม ๑๐๑-๑๐๒ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการจัดการความรู มหาวิทยาลัยบูรพา” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ หองประชุม ๑๐๑-๑๐๒ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
๓. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “รูเทาทันการจัดอันดับมหาวิทยาลัย” ในวันจันทรที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐๑๔.๓๐ น. ณ หองประชุม ๑๐๑-๑๐๒ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใชโปรแกรมระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA
ONLINE SYSTEM)” ในวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ หองประชุม ๑๐๑-๑๐๒ หอประชุม
ธำรง บัวศรี
๕. โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา” สำหรับคณาจารย
และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓
๖. โครงการกิจกรรม เรื่อง “การจัดการสถานศึกษา ๓ ดี (๓ D)” ในวันศุกรที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น
ณ หอง K-A๕๐๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ และหอศิลปะและ
วัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง สำหรับสวนงานการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา”
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ หองประชุม ๑๐๑-๑๐๒ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

๔๔

รายงานประจำป ๒๕๕๓

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพาไดดำเนินการใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๐๒๕/๒๕๕๓ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสวนงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปการศึกษา ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบดวย
๑. ศาสตราจารย ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๒. ศาสตราจารย พล.ต. รังษิต บุญแตม
รองประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๓. รองศาสตราจารย ดร. ชนศักดิ์ บายเที่ยง
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๔. รองศาสตราจารย ดร. ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๕. รองศาสตราจารย ดร. พิศมัย จารุจิตติพันธ
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๖. นางสาวพนิดา มากสมบัติ
เลขานุการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพา
ในรอบปการศึกษา ๒๕๕๒ ตามตัวบงชี้ และเกณฑมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งศึกษาวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน ประเด็นเรงดวนในการพัฒนา/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในแตละองคประกอบ และ
ใหขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตอไป
ในปการศึกษา ๒๕๕๓ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และไดเสนอผลการประเมิน ขอเสนอแนะ พรอมทั้ง
จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย เสนอตอมหาวิทยาลัยบูรพา
ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพา ในภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๖) โดยพิจารณา
แยกตามประเภท ดังนี้
๑. พิจารณาตามองคประกอบคุณภาพ ๙ องคประกอบ พบวา มี ๗ องคประกอบ อยูในระดับดีมาก ไดแก
องคประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และแผนดำเนินการ (๓.๐๐)
องคประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา (๓.๐๐)
องคประกอบที่ ๔ การวิจัย (๒.๘๐)
องคประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแกสังคม (๓.๐๐)
องคประกอบที่ ๖ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (๓.๐๐)
องคประกอบที่ ๘ การเงินงบประมาณ (๓.๐๐) และ
องคประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (๓.๐๐)
มี ๒ องคประกอบอยูในระดับดี คือ องคประกอบที่ ๒ การเรียนการสอน (๒.๒๓) และองคประกอบที่ ๗ การบริหาร
และการจัดการ (๒.๒๒)
๒. พิจารณาตามมาตรฐานอุดมศึกษา พบวา มี ๒ มาตรฐาน อยูในระดับดีมาก ไดแก
มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต (๒.๗๕) และ
มาตรฐานที่ ๒ ก มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา (๒.๖๙)
มี ๑ มาตรฐานอยูในระดับดี คือ มาตรฐานที่ ๒ ข มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา (๒.๔๗) และ
มี ๑ มาตรฐานอยูในระดับพอใช คือ มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู (๒.๐๐)
๓. พิจารณาตามมุมมองดานการบริหารจัดการ พบวา มี ๒ ดาน อยูในระดับดีมาก ไดแก
ดานที่ ๑ ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย (๒.๗๓) และ
ดานที่ ๓ ดานการเงิน (๓.๐๐)
มี ๒ ดาน อยูในระดับดี ไดแก ดานที่ ๒ ดานกระบวนการภายใน (๒.๓๖) และดานที่ ๔ ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม (๒.๔๒)
มหาวิทยาลัยบูรพา

๔๕

จุดเดน
๑. มหาวิทยาลัยมีที่ตั้งและทำเลที่เหมาะสม ใกลกรุงเทพมหานครซึ่งเปนแหลงวิทยาการและมีเสนทางการคมนาคม
สะดวกทั้งทางบกและทางอากาศ เอื้อตอการใชบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
๒. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาที่หลากหลาย สามารถสนองตอบความตองการของผูเรียนและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
๓. อาจารยเปนจำนวนมากไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ และมีสิ่งประดิษฐที่จดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เปนจำนวนมากถึง ๑๒ ชิ้น
๔. มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม และชุมชน และสามารถสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนา
๑. มหาวิทยาลัยมีความมุงมั่นที่จะเปนมหาวิทยาลัยวิจัย แตนโยบาย เปาหมาย มาตรการที่ปรากฏยังไมสามารถทำให
มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในระยะเวลาอันสั้น อาจจะเปนเพราะสัดสวนของอาจารยตอนิสิตคอนขางสูง อาจารยตอง
ใชเวลาเพื่อใหคำปรึกษาแกนิสิตจึงไมมีเวลามากพอที่จะทำวิจัยสงผลใหอาจารยมีตำแหนงทางวิชาการยังไมสูงมากพอ
๒. แมวางบประมาณวิจัยตอหัวของอาจารยคอนขางสูง แตยังมีปญหาในประสิทธิภาพการบริหารงานวิจัย ทำให
การกระจายงบประมาณไมทั่วถึงทุกคณะและกลุมผูทำวิจัย ตลอดจนการนำผลงานวิจัยของนิสิตและอาจารยตีพิมพเผยแพร
ในระดับชาติและนานาชาติ
๓. โครงสรางของหนวยงานระดับคณะบางคณะมีภารกิจที่คาบเกี่ยวและซ้ำซอนกัน ทำใหไมสามารถใชความเชี่ยวชาญ
และทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา อาจเปนอุปสรรคตอความเปนเลิศทางวิชาการ
๔. การเขียนแผนกลยุทธ แผนการดำเนินงาน และแผนการเงินของแตละสวนงานยังไมเปนไปในทางเดียวกัน และ
บางสวนงานระบุรายละเอียดครบถวน แตบางสวนงานก็ยังไมชัดเจน
๕. การใชศักยภาพ ความรูความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญเฉพาะของศิษยเกา และเปดโอกาส
ใหมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยยังมีนอย
ขอเสนอแนะ
๑. มีมาตรการเรงรัด สงเสริม กำกับติดตาม และสนับสนุนใหอาจารยมีตำแหนงทางวิชาการสูงขึ้น เปนไปตามเกณฑ
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเปนหนวยงานกลางของการสงเสริมงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย การขอรับ
การสนับสนุนจากภายนอก รวมทั้งการแสวงหาโครงการวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย
๓. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและแนวทางที่มีประสิทธิผลในการสงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันระหวางสวนงาน
ภายใน และระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอก
๔. ทบทวนและทำความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนแผนประเภทตางๆ ใหครอบคลุม ครบถวน และมีความชัดเจน ทั้งใน
ดานเนื้อหา เปาหมาย กิจกรรมในการดำเนินงาน ใหสอดคลองกับพันธกิจและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
๕. จัดใหมีหนวยงานโดยเฉพาะเพื่อการใชศักยภาพ ความรูความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของศิษยเกา และเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
๖. ใหความสำคัญ บำรุงรักษา และสงเสริมลักษณะเดนที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยระบุเปนตัวบงชี้ที่แสดงถึง
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยอยางเดนชัด และสรางสรรคสิ่งใหมเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและประเทศชาติ

๔๖

รายงานประจำป ๒๕๕๓

บัญชีงบดุล
ปงบประมาณ ๒๕๕๓

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้
รายไดคางรับ
เงินลงทุนระยะสั้น
สินคาและวัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

๔๘

รายงานประจำป ๒๕๕๓

หมายเหตุ

(หนวย:บาท)

๒
๓
๔
๕
๖

๑,๑๒๗,๙๖๔,๘๐๑.๐๙
๑๘๕,๔๐๐,๑๒๒.๔๑
๗๕๓,๒๐๙.๑๓
๑,๖๖๑,๐๕๘,๓๑๑.๑๐
๑๘,๓๙๑,๓๗๒.๒๔
๒,๙๙๓,๕๖๗,๘๑๕.๙๗

๗
๘
๙
๑๐
๑๑

๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓,๓๓๙,๘๒๐,๔๗๒.๔๘
๕๖,๙๔๕,๖๘๑.๘๔
๕,๘๙๔,๐๖๒.๒๑
๑,๓๓๖,๗๐๒.๐๘
๓,๔๘๓,๙๙๖,๙๑๘.๖๑
๖,๔๗๗,๕๖๔,๗๓๔.๕๘

มหาวิทยาลัยบูรพา
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้
คาใชจายคางจาย
เงินรับฝากและเงินประกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

หมายเหตุ

๑๒
๑๓
๑๔

๑๕

รวมหนี้สิน
สวนทุน
ทุน
รายไดสูง(ต่ำ)กวาคาใชจายสะสม
รวมสวนทุน
รวมหนี้สินและสวนทุน

(หนวย:บาท)

๑๒๕,๑๗๖,๙๔๗.๕๗
๗๗,๑๗๙,๔๐๐.๗๕
๑๙๗,๔๖๑,๕๘๗.๒๙
๓๓๗,๘๓๔,๔๑๗.๖๘
๗๓๗,๖๕๒,๓๕๓.๒๙
๔,๘๕๐,๐๐๐.๐๐
๔,๘๕๐,๐๐๐.๐๐
๔๒,๕๐๒,๓๕๓.๒๙

๑๖
๑๗

๒,๕๗๒,๗๘๙,๒๕๒.๕๒
๓,๑๖๒,๒๗๓,๑๒๘.๗๗
๕,๗๓๕,๐๖๒,๓๘๑.๒๙
๖,๔๗๗,๕๖๔,๗๓๔.๕๘

หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

มหาวิทยาลัยบูรพา

๔๙

มหาวิทยาลัยบูรพา
งบรายไดและคาใชจาย

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

รายไดจากการดำเนินงาน
รายไดจากรัฐบาล
รายไดจากเงินงบประมาณ
รวมรายไดจากรัฐบาล
รายไดจากแหลงอื่น
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากการบริจาค
รายรับอื่น
รวมรายไดจากแหลงอื่น
รวมรายไดจากการดำเนินงาน
คาใชจายจากการดำเนินงาน
คาใชจายดานบุคลากร
คาใชจายในการดำเนินงาน
คาใชจายเงินอุดหนุน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายจากการดำเนินงาน
รายไดสูง (ต่ำ) กวาคาใชจายจากการดำเนินงาน
หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

๕๐

รายงานประจำป ๒๕๕๓

หมายเหตุ

(หนวย:บาท)

๑,๑๑๖,๕๓๐,๙๑๗.๓๗
๑,๑๑๖,๕๓๐,๙๑๗.๓๗
๑๘
๑๙

๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

๑,๗๙๘,๘๘๓,๗๕๑.๗๗
๔๑,๐๒๑,๕๓๘.๔๖
๑๓๖,๔๒๒,๘๘๕.๓๗
๑,๙๗๖,๓๒๘,๑๗๕.๖๐
๓,๐๙๒,๘๕๙,๐๙๒.๙๗
๘๙๒,๐๑๑,๙๔๕.๔๔
๑,๐๒๓,๘๕๔,๓๑๔.๐๘
๑๑๑,๙๕๒,๗๕๙.๘๔
๔๒๕,๕๖๑,๑๑๗.๒๘
๑๖,๓๙๘,๒๑๖.๕๒
๒,๔๖๙,๗๗๘,๓๕๓.๑๖
๖๒๓,๐๘๐,๗๓๙.๘๑

มหาวิทยาลัยบูรพา
งบกระแสเงินสด

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดรับ
รายไดจากเงินงบประมาณ
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากการบริจาค
รายไดอื่น
บวก

รายไดคางรับลดลง

หัก

ลูกหนี้เพิ่มขึ้น
วัสดุคงคลังเพิ่มขึ้น

รวมเงินสดรับ
เงินสดจาย

คาใชจายดานบุคลากร
คาใชจายในการดำเนินงาน
คาใชจายเงินอุดหนุน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายอื่น

บวก

เงินรับฝากและเงินประกันลดลง

หัก

เจาหนี้เพิ่มขึ้น
คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น

รวมเงินสดจาย
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน

๑,๑๑๖,๕๓๐,๙๑๗.๓๗
๑,๗๙๘,๘๘๓,๗๕๑.๗๗
๔๑,๐๒๑,๕๓๘.๔๖
๑๓๖,๔๒๒,๘๘๕.๓๗
๓,๐๙๒,๘๕๙,๐๙๒.๙๗
๒๕,๗๐๖,๓๓๖.๕๘
๓,๑๑๘,๕๖๕,๔๒๙.๕๕
๓๓,๘๗๗,๕๗๖.๘๔
๙,๑๔๙,๕๓๒.๕๕
๓,๐๗๕,๕๓๘,๓๒๐.๑๖
๘๙๒,๐๑๑,๙๔๕.๔๔
๑,๐๒๓,๘๕๔,๓๑๔.๐๘
๑๑๑,๙๕๒,๗๕๙.๘๔
๔๒๕,๕๖๑,๑๑๗.๒๘
๑๖,๓๙๘,๒๑๖.๕๒
๒,๔๖๙,๗๗๘,๓๕๓.๑๖
๑๒๔,๒๐๕,๓๙๒.๖๔
๒,๕๙๓,๙๘๓,๗๔๕.๘๐
๔๑,๐๗๔,๔๓๐.๗๖
๒๗,๒๘๖,๔๘๒.๐๘
๘๔,๗๕๕,๗๗๗.๙๕
๒,๔๔๐,๘๖๗,๐๕๕.๐๐
๖๓๔,๖๗๑,๒๖๕.๑๕

มหาวิทยาลัยบูรพา

๕๑

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
หัก

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) เพิ่มขึ้น
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ) เพิ่มขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) เพิ่มขึ้น
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ทุนเพิ่มขึ้น
รายไดสูง/(ต่ำ)กวาคาใชจายสะสมเพิ่มขึ้น
หัก
รายไดสูง/(ต่ำ)กวาคาใชจายปปจจุบัน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น / (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด

๕๒

รายงานประจำป ๒๕๕๓

๒๕,๑๕๐,๘๒๗.๘๙
๒๕,๑๕๐,๘๒๗.๘๙
๔๘๓,๒๔๕.๕๐
๓๒๖,๐๗๙,๘๒๓.๖๙
๓๓๗,๘๘๔.๖๖
๕,๕๑๘,๘๓๒.๕๔
(๓๐๗,๒๖๘,๙๕๘.๕๐)
๙๑,๐๘๖,๑๕๕.๖๙
๕๔๐,๒๖๗,๓๐๐.๙๒
๖๓๑,๓๕๓,๔๕๖.๖๑
๖๒๓,๐๘๐,๗๓๙.๘๑
๘,๒๗๒,๗๑๖.๘๐
๓๓๕,๖๗๕,๐๒๓.๔๕
๗๙๒,๒๘๙,๗๗๗.๖๔
๑,๑๒๗,๙๖๔,๘๐๑.๐๙

มหาวิทยาลัยบูรพา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ความเปนมาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา เดิมชื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และตอมาไดยกฐานะเปนมหาวิทยาลัย
บูรพา ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งตอมาในวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยบูรพาไดเปลี่ยนสถานภาพ
จากการเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ มาเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยการกำหนดเปาหมาย วางนโยบาย
และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศตางๆ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน รวมถึง
กำหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได จัดหาแหลงทุนและทรัพยากรอื่น อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและ
อนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย
รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนำสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณ ประกอบดวย
๑. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
๒. รายไดจากการจัดการศึกษา
๓. รายไดจากการบริหารสินทรัพย
๔. รายไดจากการลงทุนและดอกเบี้ยรับ
๕. รายไดจากการใหบริการสุขภาพ
๖. รายไดจากการใหบริการวิชาการ
๗. รายไดจากการวิจัย
๘. รายไดจากการเปนที่ปรึกษา
๙. เงินและทรัพยสินที่ไดจากการรับบริจาค
๑๐. เงินรับฝาก
๑๑. เงินอุดหนุนจากแหลงอื่น
๑๒. รายไดหรือผลประโยชนอื่น นอกจากขอ (๑) ถึง (๑๑)
หมายเหตุที่ ๑- สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
๑. เกณฑการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินจัดทำขึ้นตามเกณฑคงคาง โดยรวมสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจาย ของสวนงานดังนี้
๑. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๒. สำนักงานอธิการบดี
๓. สวนงานวิชาการ (คณะ ๒๒ สวนงาน และวิทยาลัย ๔ สวนงาน)
๔. สวนงานอื่น (สถาบัน ๒ สวนงาน และสำนัก ๓ สวนงาน)
การบันทึกบัญชีของมหาวิทยาลัยแหลงเงินรายได ใชโปรแกรมการบันทึกบัญชีระบบ ๓ มิติ
๒. หลักการบัญชีที่ใชในการจัดทำงบการเงิน
๒.๑ มหาวิทยาลัยรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง ยกเวน
๒.๑.๑ รายไดจากการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร ,วิทยาการบริหารรัฐกิจ
๒.๑.๒ รายไดจากการจัดการศึกษา จะรับรูเมื่อสิ้นปภาคการศึกษา โดยใน ๑ ป บัญชีจะรับรูรายไดจาก
การจัดการศึกษา ๓ ครั้ง แบงเปนดังนี้ ภาคตน , ภาคฤดูรอน และภาคปลาย
มหาวิทยาลัยบูรพา

๕๓

รายไดระหวางหนวยงาน - รายไดจากการจัดการศึกษาจัดสรร และรายไดระหวางหนวยงาน - เงินสมทบจายสวนกลาง
จะเกิดขึ้นพรอมกับคาใชจายระหวางหนวยงาน - คาใชจายในการจัดการศึกษาจัดสรร และ คาใชจายระหวางหนวยงาน - เงิน
สมทบจายสวนกลางจะเกิด ณ วันที่ทำการจัดสรรรายไดเมื่อสิ้นภาคการศึกษา แตละภาค
๒.๒ ณ สิ้นปงบประมาณไดมีการปรับปรุงบัญชี ดังนี้
๒.๒.๑ รายไดดอกเบี้ย
๒.๒.๒ รายไดระหวางหนวยงาน
๒.๒.๓ เงินสมทบสวนกลาง
๒.๒.๔ เงินสมทบจายกองทุนมหาวิทยาลัยบูรพา
๒.๒.๕ เงินสมทบจายกองทุนสวนงาน
๒.๒.๖ คาใชจายคางจาย
รายไดจากการใหบริการวิชาการ และรายไดจากโครงการวิจัย จากแหลงทุนภายนอกรับรูรายไดเมื่อโครงการสิ้นสุด
และไดมีการรายงานผลการใชจายโครงการ ดวยยอดรายไดสูงกวาคาใชจายโครงการ กรณีโครงการยังไมสิ้นสุดบันทึกไวเปนหนี้สิน
ประเภทรายไดโครงการบริการวิชาการ หรือรายไดโครงการวิจัย
๒.๔ ลูกหนี้นิสิต/นักศึกษา
มหาวิทยาลัยบันทึกรับรูเมื่อสิ้นสุดการเพิ่ม-ถอนรายวิชา ของแตละภาคการศึกษา โดยทำการตั้งลูกหนี้เทากับ
ยอดรายงานสรุปรายไดแยกคณะ ตามภาระงาน ซึ่งพิมพรายงานจากระบบทะเบียนมหาวิทยาลัยยังไมมีนโยบายการตั้งคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บสถิติขอมูลหนี้สูญนั้น มีไมถึง ๑%
๒.๕ เงินใหกูระยะสั้นกับหนวยงานภายใน
เงินใหกูจากหนวยงานภายใน เปนเงินที่หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพากูยืม
โดยตองเปนไปตามมติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน
๒.๖ เงินลงทุนระยะสั้นกองทุนสวนบุคคล
มหาวิทยาลัยรับรูผลตอบแทนจากการลงทุนทุกสิ้นเดือน
๒.๗ วัสดุคงเหลือ ใชวิธีการ FIFO
๒.๘ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
๒.๘.๑ ที่ดิน แสดงตามราคาทุน ณ วันที่กรรมการตรวจรับ
๒.๘.๒ อาคารและสิ่งปลูกสราง แสดงตามราคาทุน ณ วันที่กรรมการตรวจรับเสร็จสิ้นในงวดสุดทาย
๒.๘.๓ อุปกรณ (ครุภัณฑ) แสดงตามราคาทุน ณ วันที่กรรมการตรวจรับ
๒.๘.๓.๑ ครุภัณฑที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๐ – ๒๕๔๕ แสดงราคาทุนตอหนวยตั้งแต ๓๐,๐๐๐ บาท
๒.๘.๓.๒ ครุภัณฑที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๖ จนถึงปปจจุบัน แสดงราคาทุนตอหนวยตั้งแต
๕,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ใหรวมคาใชจายที่เกิดขึ้นเพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพที่ใชดำเนินงานได หรือกอสรางแลวเสร็จ
หมายเหตุ ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ นั้น ครุภัณฑที่มาจากการซื้อ/จาง ซึ่งผูใชงานตองบันทึกขอมูลดังกลาว เขาสูระบบ
บัญชีสามมิติ ซึ่งกรณีที่ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑต่ำกวาเกณฑ แตผูใชงานไปเลือกเปนครุภัณฑ, กรณีที่ครุภัณฑ แตไปเลือก
เปนครุภัณฑต่ำกวาเกณฑ และกรณีเลือกอายุการใชงานผิดนั้น เนื่องจากเปนขอมูลที่ทราบภายหลังจากขามเดือนไปแลว ดังนั้น
การแกไขดังกลาวตองแกไขที่ทะเบียนครุภัณฑจากระบบบัญชีสามมิติ ซึ่งไมสามารถทำการแกไขขอมูลยอนหลังได มหาวิทยาลัย
บูรพาจึงบันทึกขอมูลตามสิ่งที่ผูใชงานบันทึกขอมูลเขาไปผิด
(ตามเอกสารแนบทาย) แตมหาวิทยาลัยบูรพายังคงควบคุมครุภัณฑดังกลาวและไดทำการปรับปรุงใหถูกตองในป
งบประมาณ ๒๕๕๔
๒.๙ สินทรัพยที่ไดรับบริจาค แสดงคูกับรายไดจากการบริจาครอการรับรู-สำหรับรับบริจาคสินทรัพย และคาเสื่อม
ราคาของสินทรัพยที่ไดรับบริจาค จะรับรูคาใชจายพรอมรายไดจากการบริจาค

๕๔

รายงานประจำป ๒๕๕๓

๒.๑๐ คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวรที่ซื้อ/รับบริจาคคำนวณโดยวิธีเสนตรง และเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดโดย
มหาวิทยาลัย ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๐๕๒๘.๐๒๖/ว.๓๘๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่องอัตราคาเสื่อมราคา และ
อายุการใชงานของสินทรัพย
๒.๑๑ รายไดโครงการบริการวิชาการ/โครงการวิจัย รับรูเปนหนี้สินเมื่อมีการรับเงิน ณ วันที่ไดรับ และตัดบัญชีออก
เมื่อมีการเบิกจาย เมื่อสิ้นสุดโครงการเจาของโครงการรายงานผลการใชจาย จึงรับรูเปนรายไดประเภทรายไดจากโครงการ
บริการวิชาการ
๒.๑๒ คาบำรุงกิจกรรมนิสิต และคาบำรุงกีฬา รับรูเปนหนี้สิน เมื่อไดรับเงิน และตัดบัญชีเมื่อมีการเบิกจาย
๒.๑๓ เงินรับฝาก กรณีนำเงินรับฝากไปซื้อสินทรัพย จะทำการปรับปรุงบัญชีเงินรับฝาก คูกับรายรับอื่น ณ วันที่มีการ
ตั้งหนี้
๒.๑๔ รายไดจากการรับบริจาครอการรับรู เปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒
หัวขอรายไดรอการรับรู
๒.๑๕ ทุนจากการบริจาคคงยอดเงินตน เปนบัญชีทุนซึ่งหมายถึง เงินทุนที่มีผูบริจาคใหโดยระบุใหคงยอดเงินตนและ
ใชไดแตดอกผลจากเงินทุนนั้น บันทึกตามตนแบบระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ - พึงจาย
ลักษณะ ๓ มิติ สำหรับผูปฏิบัติในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ
๒.๑๖ ดอกผลเงินทุน เปนบัญชีทุน ซึ่งเปนการรับรูดอกเบี้ยรับที่ไดจากการเงินบริจาคคงยอดเงินตนและเมื่อมีการนำ
ไปใชจายจะทำการปรับปรุงบัญชีดอกผลเงินทุน คูกับรายไดจากการบริจาค ณ วันที่มีการตั้งหนี้
๒.๑๗ ทุนจากการรวมทุน หมายถึง การรวมลงทุนของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเปนบัญชีคูกับบัญชีเงิน
ลงทุนระยะยาวภายในหนวยงาน
๒.๑๘ รายไดระหวางหนวยงาน และคาใชจายระหวางหนวยงาน เปนบัญชีที่เกิดกับสวนงานภายในมหาวิทยาลัย
ซึ่งสวนงานหนึ่งเกิดรายรับ และอีกสวนงานหนึ่งเกิดคาใชจาย ซึ่งทั้งนี้รวมกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายขาม
สวนงานดวย
๒.๑๙ รายไดจากเงินรับฝาก
- รายไดจากการซื้อครุภัณฑมูลคาต่ำกวาเกณฑจากแหลงเงินรับฝาก
- รายไดจากการนำเงินรับฝากไปซื้อสินทรัพย จะทำการปรับปรุงบัญชีเงินรับฝาก คูกับบัญชีรายไดจากเงินรับฝาก
รอการรับรูที่นำไปซื้อสินทรัพย ณ วันที่มีการตั้งหนี้
กรณีคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยประจำเดือน จะทำการปรับปรุงบัญชีรายไดจากเงินรับฝากรอการรับรู - ที่นำไปซื้อ
สินทรัพย คูกับบัญชีรายไดจากเงินรับฝาก ณ วันที่บันทึกบัญชีคาเสื่อมราคา
หมายเหตุที่ ๒ - เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสด
เช็คในมือ
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน-เงินนอกงบประมาณ
เงินฝากธนาคารออมทรัพย-เงินนอกงบประมาณ
เงินฝากธนาคารออมทรัพย-เงินในงบประมาณ
เงินฝากคลัง
เงินขาด/เกินบัญชี
รวม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
หมายเหตุที่ ๓ - ลูกหนี้
ลูกหนี้นิสิตนักศึกษา/นักเรียน
ลูกหนี้คารักษาพยาบาล

๑,๐๑๕,๖๔๘.๘๘
๓๑๕,๐๐๐.๐๐
๘๙,๑๙๘,๘๙๔.๑๘
๘๒๖,๗๙๓,๗๘๗.๗๓
๒๑๐,๕๓๕,๗๗๔.๑๖
๑๑๖,๖๐๐.๐๐
(๑๐,๙๐๓.๘๖)
๑,๑๒๗,๙๖๔,๘๐๑.๐๙
๘๐,๙๐๘,๐๗๕.๐๐
๒๑,๕๔๒,๑๕๒.๓๗
มหาวิทยาลัยบูรพา

๕๕

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
รวม ลูกหนี้
หมายเหตุที่ ๔ - รายไดคางรับ
ดอกเบี้ยคางรับ
รายไดจากเงินงบประมาณคางรับ
รายไดอื่นคางรับ
รวม รายไดคางรับ
หมายเหตุที่ ๕ - เงินลงทุนระยะสั้น
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ-ธนาคารกรุงไทย
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ-ธนาคารกรุงเทพ
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ-ธนาคารไทยพาณิชย
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ-สหกรณออมทรัพย
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ-ธนาคารกสิกรไทย
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ-ธนาคารธนชาต
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ-ธนาคารนครหลวงไทย
เงินฝากธนาคารปรแภทเงินฝากประจำ-ธนาคารทิสโก
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ-ธนาคารทหารไทย
เงินลงทุนระยะสั้นกองทุนสวนบุคคล
เงินใหกูระยะสั้นกับหนวยงานภายใน
รวม เงินลงทุนระยะสั้น

๗๙,๙๖๔,๐๖๑.๐๑
๒,๙๘๕,๘๓๔.๐๓
๑๘๕,๔๐๐,๑๒๒.๔๑
๕๐๔,๐๑๙.๑๓
๖๒,๑๙๐.๐๐
๑๘๗,๐๐๐.๐๐
๗๕๓,๒๐๙.๑๓
๑๐,๕๐๘,๗๓๕.๑๐
๗๘๓,๔๓๓.๓๖
๑,๖๕๙,๒๕๑.๑๔
๙๙๖,๐๔๑,๕๙๕.๓๑
๒,๐๑๖,๖๗๓.๐๔
๑,๐๐๗,๑๔๖.๕๑
๑๐๘,๖๖๕,๘๘๒.๑๕
๑๐๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๕,๑๘๖,๙๘๖.๓๐
๓,๓๑๗,๕๕๔.๒๓
๔๐๗,๙๗๑,๐๕๓.๙๖
๙๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๖๖๑,๐๕๘,๓๑๑.๑๐

หมายเหตุที่ ๖ - สินคาและวัสดุคงเหลือ
สินคาคงเหลือ
วัสดุคงคลัง
รวม สินคาและวัสดุคงเหลือ

๑๕,๒๘๐,๑๕๓.๘๗
๓,๑๑๑,๒๑๘.๓๗
๑๘,๓๙๑,๓๗๒.๒๔

หมายเหตุที่ ๗ - เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาวในเงินฝากประจำ-ธนาคารกรุงไทย
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้
รวม เงินลงทุนระยะยาว

๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุที่ ๘ - ที่ดิน อาคาร และครุภัณฑ (สุทธิ)
ที่ดิน
อาคาร
หัก คาเสื่อมราคาสะสม - อาคาร
อาคาร (สุทธิ)
สิ่งปลูกสราง
หัก คาเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสราง
สิ่งปลูกสราง (สุทธิ)

๕๖

รายงานประจำป ๒๕๕๓

๕๘,๗๘๖,๐๒๗.๕๐
๔,๗๖๘,๕๕๕,๘๖๗.๙๙
๒,๖๐๒,๒๓๗,๓๓๘.๒๑
๒,๑๖๖,๓๑๘,๕๒๙.๗๘
๒๑๘,๘๔๓,๔๑๙.๔๗
๘๙,๔๖๗,๖๗๙.๓๓
๑๒๙,๓๗๕,๗๔๐.๑๔

สวนปรับปรุงสินทรัพย
หัก คาเสื่อมราคาสะสม - สวนปรับปรุงสินทรัพย
สวนปรับปรุงสินทรัพย (สุทธิ)
ครุภัณฑและอุปกรณ
หัก คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑและอุปกรณ
ครุภัณฑและอุปกรณ (สุทธิ)
งานระหวางกอสราง
รวม ที่ดินอาคารและอุปกรณ (สุทธิ)
หมายเหตุที่ ๙ - สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
หักคาเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
รวม สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)

๒๖,๕๒๕,๐๓๙.๓๑
๑๑,๔๖๗,๐๑๔.๖๔
๑๕,๐๕๘,๐๒๔.๖๗
๒,๐๘๗,๔๙๑,๔๑๗.๓๖
๑,๗๕๒,๓๙๕,๙๐๖.๗๗
๓๓๕,๐๙๕,๕๑๐.๕๙
๖๓๕,๑๘๖,๖๓๙.๘๐
๓,๓๓๙,๘๒๐,๔๗๒.๔๘
๘๘,๙๕๐,๙๗๔.๒๒
๓๒,๐๐๕,๒๙๒.๓๘
๕๖,๙๔๕,๖๘๑.๘๔

หมายเหตุที่ ๑๐ - สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
โปรแกรมคอมพิวเตอร
หักคาตัดจำหนายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร
โปรแกรมคอมพิวเตอร (สุทธิ)
โปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางพัฒนา
รวม สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)

๒,๘๓๐,๘๕๑.๖๐
๙๕๔,๗๘๙.๓๙
๑,๘๗๖,๐๖๒.๒๑
๔,๐๑๘,๐๐๐.๐๐
๕,๘๙๔,๐๖๒.๒๑

หมายเหตุที่ ๑๑ - สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เงินมัดจำและเงินประกัน
เงินค้ำประกันผลงาน
รวม สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

๓๖๕,๙๖๖.๔๒
๙๗๐,๗๓๕.๖๖
๑,๓๓๖,๗๐๒.๐๘

หมายเหตุที่ ๑๒ - คาใชจายคางจาย
ใบสำคัญคางจาย
ภาษีหัก ณที่จายรอนำสง-ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ภาษีหัก ณที่จายรอนำสง-ภาษีเงินไดนิติบุคคล
คาใชจายคางจายอื่น
รวม คาใชจายคางจาย

๗๐,๙๗๓,๗๗๑.๕๐
๑,๐๙๘,๔๒๘.๖๘
๑,๒๒๑,๘๓๙.๕๗
๓,๘๘๕,๓๖๑.๐๐
๗๗,๑๗๙,๔๐๐.๗๕

หมายเหตุที่ ๑๓ - เงินรับฝากและเงินประกัน
เงินรับฝากเงินรายได
เงินรับฝากเงินแผนดิน
เงินประกันสัญญา
รวม เงินรับฝากและเงินประกัน

๑๗๓,๙๕๖,๗๔๙.๒๐
๑๕,๔๘๗,๒๑๒.๐๕
๘,๐๑๗,๖๒๖.๐๔
๑๙๗,๔๖๑,๕๘๗.๒๙

หมายเหตุที่ ๑๔ - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายไดจากการขายสินคา/บริการรับลวงหนา
รายไดจากการจัดการศึกษารอการรับรู
รายไดจากการบริจาครอการรับรู
รายไดจากเงินรับฝากรอการรับรู-ที่นำไปซื้อสินทรัพย

๒๒,๖๘๐,๘๒๐.๐๐
๔,๗๓๗,๕๒๐.๐๐
๑๓๐,๙๒๙,๗๐๘.๖๘
๑๗,๖๗๙,๑๑๙.๐๖
มหาวิทยาลัยบูรพา

๕๗

รายไดโครงการบริการวิชาการ
คาบำรุงกิจกรรมนิสิต
คาบำรุงกีฬา
รายไดจากโครงการวิจัย
รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หมายเหตุที่ ๑๕ - หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูระยะยาวจากหนวยงานภายนอก
รวม หนี้สินไมหมุนเวียน

๑๐๕,๓๒๘,๗๐๘.๑๖
๓๙,๖๙๓,๐๕๖.๔๗
๕,๐๖๘,๙๔๕.๐๑
๑๑,๗๑๖,๕๔๐.๓๐
๓๓๗,๘๓๔,๔๑๗.๖๘
๔,๘๕๐,๐๐๐.๐๐
๔,๘๕๐,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุที่ ๑๖ - ทุน
ทุนของหนวยงาน
ทุนจากการบริจาคคงยอดเงินตน
ดอกผลเงินทุน
รวม ทุน

๑,๙๗๙,๑๙๖,๙๕๔.๔๔
๕๔๓,๕๗๙,๑๒๗.๑๙
๕๐,๐๑๓,๑๗๐.๘๙
๒,๕๗๒,๗๘๙,๒๕๒.๕๒

หมายเหตุที่ ๑๗ - รายไดสูง/(ต่ำ)กวาคาใชจายสะสม
รายไดสูง/(ต่ำ)กวาคาใชจายสะสม
รายไดสูง/(ต่ำ)กวาคาใชจายสุทธิ
รวม รายไดสูง/(ต่ำ)กวาคาใชจายสะสม

๒,๕๓๙,๑๙๒,๓๘๘.๙๖
๖๒๓,๐๘๐,๗๓๙.๘๑
๓,๑๖๒,๒๗๓,๑๒๘.๗๗

หมายเหตุที่ ๑๘ - รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากการจัดการศึกษา
รายไดคาธรรมเนียม
รายไดจากการบริหารสถานที่
รายไดหอพัก
รายไดคาเชาอุปกรณ/ยานพาหนะ
รายไดจากการใหบริการ
รายไดคาเขาชม
รายไดคารักษาพยาบาล
รวม รายไดจากการขายสินคาและบริการ

๑,๔๑๖,๐๖๘,๑๗๔.๗๐
๕๓,๓๖๙,๕๘๙.๑๒
๒๒,๒๓๙,๐๑๘.๓๔
๕๐,๗๑๔,๘๕๐.๐๐
๑,๕๐๗,๙๐๑.๐๐
๕,๖๖๘,๐๗๑.๐๐
๒๖,๑๙๔,๕๖๐.๐๐
๒๒๓,๑๒๑,๕๘๗.๖๑
๑,๗๙๘,๘๘๓,๗๕๑.๗๗

หมายเหตุที่ ๑๙ - รายรับอื่น
รายไดจากเงินรับฝาก
รายไดจากดอกเบี้ย
รายรับจากการขายสินทรัพย
รายไดเงินปนผล
หนี้สูญไดรับคืน
รายรับอื่น
รวม รายรับอื่น

๒,๑๓๒,๔๓๙.๓๘
๔๒,๘๖๓,๒๘๙.๙๘
๒๘๒,๘๙๐.๐๐
๘,๙๖๑,๐๐๐.๐๐
๓๗๔.๕๐
๘๒,๑๘๒,๘๙๑.๕๑
๑๓๖,๔๒๒,๘๘๕.๓๗

หมายเหตุที่ ๒๐ - คาใชจายดานบุคลากร
เงินเดือนและคาจาง
บำเหน็จบำนาญ

๗๗๒,๐๔๖,๔๑๕.๘๙
๑๐๔,๔๔๗,๖๑๗.๒๖

๕๘

รายงานประจำป ๒๕๕๓

คาเงินชวยเหลือพนักงานและครอบครัวดานคารักษาพยาบาล
คาเงินชวยเหลือพนักงานและครอบครัวดานการศึกษา
คาใชจายบุคลากรอื่น
รวม คาใชจายดานบุคลากร
หมายเหตุที่ ๒๑ - คาใชจายในการดำเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชจายดานการฝกอบรมภายในประเทศ
คาใชจายดานการฝกอบรมตางประเทศ
คาใชจายดานการฝกอบรมบุคคลภายนอก
คาใชจายเดินทางเพื่องานราชการภายในประเทศ
คาใชจายเดินทางเพื่องานราชการตางประเทศ
คาใชสอย
คาครุภัณฑมูลคาต่ำกวาเกณฑ
วัสดุใชไป
คาสาธารณูปโภค
ตนทุนขาย
รวม คาใชจายในการดำเนินงาน

๖,๓๕๙,๙๖๓.๔๘
๒,๕๖๑,๑๑๕.๐๐
๖,๕๙๖,๘๓๓.๘๑
๘๙๒,๐๑๑,๙๔๕.๔๔
๓๐๗,๔๒๗,๓๐๖.๑๑
๑๘,๙๖๕,๒๑๔.๑๔
๗,๖๐๒,๔๑๑.๙๐
๕,๐๓๑,๕๕๙.๘๓
๒๒,๒๔๕,๒๒๙.๑๕
๔๗,๔๒๒,๙๐๓.๘๒
๒๔๔,๙๒๔,๓๒๖.๘๒
๑๙,๗๙๘,๗๖๕.๕๐
๑๔๕,๒๓๗,๒๘๔.๖๐
๑๐๘,๕๗๙,๐๙๑.๑๙
๙๖,๖๒๐,๒๒๑.๐๒
๑,๐๒๓,๘๕๔,๓๑๔.๐๘

หมายเหตุที่ ๒๒ - คาใชจายเงินอุดหนุน
คาใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน
คาใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน
คาใชจายเงินอุดหนุนอื่น
รวม รายไดจากการขายสินคาและบริการ

๑๕,๕๕๒,๘๔๗.๖๐
๔,๑๓๗,๘๗๕.๐๐
๙๒,๒๖๒,๐๓๗.๒๔
๑๑๑,๙๕๒,๗๕๙.๘๔

หมายเหตุที่ ๒๓ - คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาเสื่อมราคาครุภัณฑและอุปกรณ
คาเสื่อมราคาสินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
คาเสื่อมราคา-อาคาร
คาตัดจำหนาย
รวม คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

๑๗๔,๘๔๐,๐๒๗.๘๗
๕,๔๔๕,๖๓๔.๔๕
๒๔๔,๘๑๗,๗๔๙.๗๗
๔๕๗,๗๐๕.๑๙
๔๒๕,๕๖๑,๑๑๗.๒๘

หมายเหตุที่ ๒๔ - คาใชจายอื่น
คาลงทะเบียนถอนคืน
หนี้สูญ
คาจำหนายจากการขายสินทรัพย
คาใชจายในการโอนสินทรัพยหนวยงานภายนอก
คาใชจายอื่น
รวม คาใชจายอื่น

๑,๐๓๒,๙๗๐.๐๐
๑,๒๓๔,๕๕๐.๒๕
๑๓๗,๐๑๒.๑๕
๒๔.๐๐
๑๓,๙๙๓,๖๖๐.๑๒
๑๖,๓๙๘,๒๑๖.๕๒

มหาวิทยาลัยบูรพา

๕๙

ผลงานตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

๑. การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพามุงเนนการกระจายโอกาสทางการศึกษา
โดยเปดโอกาสใหมีการรับนิสิตในระดับปริญญาตรีทั้งหลักสูตรภาค
ปกติ และหลักสูตรภาคพิเศษ ในระบบรับตรงจากนักเรียนในเขต
ภาคตะวันออก การจัดการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาไดเนนปรัชญา
การผลิตบัณฑิต คือ สรางเสริมปญญา ใฝหาความรู คูคุณธรรม
ชี้นำสังคม เพื่อสรางบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยใหเปน
กำลังคนที่ถึงพรอมในการทำงาน และการใชชีวิตในสังคม นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยบูรพา ยังไดสงเสริมการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน สาขาวิชาที่ตลาดแรงงาน สังคม ประเทศชาติตองการ รวมถึงสงเสริมการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
เพื่อกาวไปสูความเปนสากลดวย ในปการศึกษา ๒๕๕๓ สรุปการดำเนินกิจกรรมไดดังตอไปนี้
๑.๑ หลักสูตรและสาขาวิชา มหาวิทยาลัยบูรพาไดจัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาเอก
โดยในแตละปยังมีการเปดหลักสูตรสาขาวิชาใหมเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคม และการพัฒนาของ
ประเทศชาติ ดังนี้
๑.๑.๑ จำนวนหลักสูตรและสาขาวิชา เปดสอน ภาคปกติ จำนวน ๗๕ หลักสูตร ๑๕๙ สาขาวิชา ภาคพิเศษ
จำนวน ๖๒ หลักสูตร ๑๓๑ สาขาวิชา จำแนกรายละเอียดตามตารางดังตอไปนี้
ตารางจำนวนหลักสูตรและจำนวนสาขาวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา ๒๕๕๓
ระดับ
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

ภาคปกติ
หลักสูตร
สาขาวิชา
๔๐
๘๘
๑
๑
๑๙
๔๘
๑๕
๒๒
๗๕
๑๕๙

ภาคพิเศษ
หลักสูตร
สาขาวิชา
๓๐
๖๓
๑
๒
๒๕
๕๘
๖
๘
๖๒
๑๓๑

๑.๑.๒ หลักสูตรที่เปดรับนิสิตรุนแรกในปการศึกษา ๒๕๕๓ รับนิสิตเขาศึกษาเปนรุนแรกหลักสูตรระดับปริญญาตรี
๖ หลักสูตร ๖ สาขาวิชา จำแนกเปนหลักสูตรปกติ ๓ หลักสูตร ๓ สาขาวิชา หลักสูตรพิเศษ ๓ หลักสูตร ๓ สาขาวิชา และระดับ
บัณฑิตศึกษา ๗ หลักสูตร ๗ สาขาวิชา จำแนกเปนหลักสูตรปกติ ๔ หลักสูตร ๔ สาขาวิชา หลักสูตรพิเศษ ๓ หลักสูตร ๓ สาขาวิชา ดังนี้
ตารางหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดรับนิสิตรุนแรกในปการศึกษา ๒๕๕๓
คณะ/วิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะสหเวชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะการจัดการและการทองเที่ยว

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร)
เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร)
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ)

หลักสูตร
ปกติ
พิเศษ
*
*
*
*
*
*

ประเภท
ไทย นานาชาติ
*
*
*
*
*
*

มหาวิทยาลัยบูรพา

๖๑

ตารางหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปดรับนิสิตรุนแรกในปการศึกษา ๒๕๕๓
คณะ/วิทยาลัย

หลักสูตร
ปกติ พิเศษ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการบริการสังคม)
*
การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารอาชีวศึกษา)
*
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรม)
*

ประเภท
ไทย นานาชาติ
*
*
*

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร

ตารางหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่เปดรับนิสิตรุนแรกในปการศึกษา ๒๕๕๓
หลักสูตร
ปกติ พิเศษ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทัศนศิลปและการออกแบบ)
*
Doctor of Philosophy (EducationalAdministration)
*
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา)
*
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร)
*

คณะ/วิทยาลัย

ประเภท
ไทย นานาชาติ
*
*
*
*

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร

๑.๑.๓ การจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ
ซึ่งเปนพันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยในการเปนฐานรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวไปสูความเปนสากลตามปณิธาน
ที่ตั้งไว โดยเปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ๓ หลักสูตร ๓ สาขาวิชา ระดับปริญญาโท ๖ หลักสูตร ๖ สาขาวิชา จำแนก
เปนภาคปกติ ๒ หลักสูตร ๒ สาขาวิชา ภาคพิเศษ ๔ หลักสูตร ๔ สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก ๖ หลักสูตร ๖ สาขาวิชา
ภาคปกติ ๕ หลักสูตร ๕ สาขาวิชา ภาคพิเศษ ๑ หลักสูตร ๑ สาขาวิชาดังนี้
คณะ/วิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะศึกษาศาสตร

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร

๖๒

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา (ไทย-อังกฤษ)
Doctor of Philosophy (Nursing Science)
Master of Nursing Sciences (Nursing Science)
Master of Public Health (Public Health)
Doctor of Philosophy (Biological Sciences)
Doctor of Philosophy (Computer Science)
Doctor of Philosophy
(Human Resource Development)
Doctor of Philosophy (Educational Administration)
Master of Education (Teaching English)
Master of Art (Human Resource Development)
Bachelor of Business Administration
(Business Administration)
Bachelor of Science (Computer Science)
Bachelor of Arts (Communication Skills for Human
Resource Development)
Doctor of Philosophy (Public Administration)
Master of Business Administration
(Business Administration)

รายงานประจำป ๒๕๕๓

หลักสูตร
ระดับการศึกษา
ปกติ พิเศษ ป.ตรี ป.โท ป.เอก
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

*

*

*
*

*
*

*

*

*
*

*

๑.๒ นิสิต ปการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยบูรพา มีนิสิตทั้งหมดรวม ๔๐,๑๘๕ คน และรับนิสิตเขาใหมรวมทั้งสิ้น
๑๔,๘๒๔ คน จำแนกรายละเอียดดังนี้
๑.๒.๑ รับเขานิสิตใหม จำนวน ๑๔,๘๒๔ คน (ระดับปริญญาตรี รอยละ ๘๕.๒๐ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
รอยละ ๑.๐๐ ระดับปริญญาโทรอยละ ๑๒.๑๕ และระดับปริญญาเอกรอยละ ๑.๖๕) จำแนกเปนหลักสูตรภาคปกติ ๗,๕๒๓ คน
(ระดับปริญญาตรี รอยละ ๔๖.๙๒ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต รอยละ ๐.๖๘ ระดับปริญญาโทรอยละ ๑.๕๖ และระดับ
ปริญญาเอกรอยละ ๑.๕๘ ของนิสิตที่รับเขาใหมทั้งหมด) ภาคพิเศษ ๗,๓๐๑ คน (ระดับปริญญาตรี รอยละ ๓๘.๒๘ ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต รอยละ ๐.๓๒ ระดับปริญญาโทรอยละ ๑๐.๕๘ และระดับปริญญาเอกรอยละ ๐.๐๗ ของนิสิตที่รับ
เขาใหมทั้งหมด)
๑.๐๐ %

๑๒.๑๕ %

๑.๖๕ %

๘๕.๒๕ %

๑. ปริญญาตรี
๒. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๓. ปริญญาโท
๔. ปริญญาเอก

แผนภูมิรอยละของนิสิตใหม จำแนกตามประเภทการรับเขาศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๓
๑.๒.๒ นิสิตทั้งหมด ปการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมีนิสิตทั้งหมด ๔๐,๑๘๕ คน (ระดับปริญญาตรี รอยละ
๘๑.๔๕ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต รอยละ ๐.๔๒ ระดับปริญญาโท รอยละ ๑๕.๙๔ และระดับปริญญาเอก รอยละ ๒.๑๙)
จำแนกเปนนิสิตภาคปกติ จำนวน ๒๑,๙๕๐ คน (ระดับปริญญาตรี รอยละ ๕๐.๖๔ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต รอยละ ๐.๒๙
ระดับปริญญาโท รอยละ ๒.๐๓ และระดับปริญญาเอก รอยละ ๑.๖๖ ของจำนวนนิสิตทั้งหมด) และนิสิตภาคพิเศษ จำนวน
๑๘,๒๓๕ คน (ระดับปริญญาตรี รอยละ ๓๐.๘๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต รอยละ ๐.๑๓ ระดับปริญญาโท รอยละ ๑๓.๙๑
และระดับปริญญาเอก รอยละ ๐.๕๓ ของจำนวนนิสิตทั้งหมด)
๐.๔๒ %
๑๕.๙๔ %
๘๑.๔๕ %

๒.๑๙ %

๑. ปริญญาตรี
๒. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๓. ปริญญาโท
๔. ปริญญาเอก

แผนภูมิรอยละของนิสิตทั้งหมด จำแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๓

มหาวิทยาลัยบูรพา

๖๓

๑.๒.๓ ผูสำเร็จการศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๕๒ มีผูสำเร็จการศึกษา จำนวน ๗,๕๗๕ คน (ระดับปริญญาตรี
รอยละ ๖๙.๒๓ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต รอยละ ๑.๕๒ ระดับปริญญาโท รอยละ ๒๘.๔๙ และระดับปริญญาเอก รอยละ
๐.๗๗) จำแนกเปนผูสำเร็จการศึกษาภาคปกติ ๓,๑๒๔ คน (ระดับปริญญาตรี รอยละ ๓๙.๑๒ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
รอยละ ๐.๔๑ ระดับปริญญาโท รอยละ ๑.๓๓ และระดับปริญญาเอก รอยละ ๐.๓๘ ของจำนวนผูสำเร็จการศึกษาทั้งหมด)
และภาคพิเศษ ๔,๔๕๑ คน (ระดับปริญญาตรี รอยละ ๓๐.๑๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต รอยละ ๑.๑๑ ระดับปริญญาโท
รอยละ ๒๗.๑๖ และระดับปริญญาเอก รอยละ ๐.๓๘ ของจำนวนผูสำเร็จการศึกษาทั้งหมด)
๑.๕๒ %

๒๘.๔๙ %
๖๙.๒๓ %

๐.๗๗ %

๑. ปริญญาตรี
๒. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๓. ปริญญาโท
๔. ปริญญาเอก

แผนภูมิรอยละของผูสำเร็จการศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๒

๑.๒.๔ ภาวะการหางานทำของบัณฑิต หลังจากบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแลว มหาวิทยาลัยบูรพาไดติดตามผล
ของภาวะการทำงานของบัณฑิต เพื่อนำผลการสำรวจมาใชในการวางแผน กำหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต
ใหเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงาน และเปนไปตามความตองการของผูใชบัณฑิตตอไป จากการสำรวจภาวะการ
หางานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๒ จากผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๕,๒๔๔ คน ผลจาก
การสำรวจพบวาบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๔,๙๐๒ คน มีงานทำ ๓,๕๘๘ คน คิดเปนรอยละ ๗๓.๒๐ ยังไมไดทำงาน
๑.๓๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๖.๘๐
๒๖.๘๐ %
๗๓.๒๐ %

๑. บัณฑิตมีงานทำ (ทำงานแลว +
ทำงานแลวและกำลังศึกษาตอ)
๒. บัณฑิตที่ไมไดทำงาน

แผนภูมิรอยละของภาวะการมีงานทำของบัณฑิต จำแนกประเภทการมีงานทำและไมมีงานทำ ปการศึกษา ๒๕๕๒

๖๔

รายงานประจำป ๒๕๕๓

๑.๒.๕ ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ไดจัดหาทุนการศึกษาประเภทตางๆ เชน ทุนมูลนิธิ ทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
แบบ กยศ. ทุนกูยืมเพื่อการศึกษา แบบ กรอ. ฯลฯ เพื่อชวยเหลือ สนับสนุนนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพยใหสามารถศึกษาใน
มหาวิทยาลัยไดจนสำเร็จการศึกษา จากการสำรวจทุนการศึกษาโดยกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี พบวาในปการศึกษา
๒๕๕๓ นี้ มีทุนสนับสนุนนิสิตประเภทมูลนิธิ และอื่นๆ จำนวน ๓๗๔ ทุน เงิน ๑,๐๕๓,๖๔๐ บาท จำแนกเปนทุนระดับปริญญาตรี
๓๖๑ ทุน และระดับปริญญาโท ๑๓ ทุน ทุนกูยืมเพื่อการศึกษาจำนวน ๖,๙๑๒ ทุน เงิน ๑๔๘,๒๔๕,๘๘๒ บาท และกองทุนเงิน
ใหกูยืมที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต จำนวน ๔๗ ทุน เงิน ๑,๘๗๐,๗๕๐ บาท
๑.๒.๖ ความพึงพอใจของนายจาง มหาวิทยาลัยไดติดตามบัณฑิตหลังจากที่สำเร็จการศึกษาไปแลว ๑ ป เกี่ยวกับ
ภาวะการทำงานโดยศึกษาวาการทำงานเปนอยางไร ไดนำความรูความสามารถที่ไดจากการศึกษาไปใชมากนอยเพียงใด และ
นายจางเห็นวาบัณฑิตควรตองพัฒนาดานใดเพิ่ม รวมถึงพฤติกรรมการอยูรวมกับคนอื่นในสังคมในป ๒๕๕๓ ผลสำรวจบัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๑ เปนดังนี้
คณะ

ดานคุณธรรม/
จริยธรรม

ดานความเชี่ยวชาญ
ในศาสตร

ดานการบริหาร
จัดการ

ดานการสรางคุณคาและ
คุณประโยชนตอสังคม

การจัดการและการทองเที่ยว
การแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
พยาบาลศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รัฐศาสตรและนิติศาสตร
โลจิสติกส
วิทยาการสารสนเทศ
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรการกีฬา
วิศวกรรมศาสตร
ศิลปกรรมศาสตร
ศึกษาศาสตร
สาธารณสุขศาสตร
สหเวชศาสตร
วิทยาลัยนานาชาติ
เทคโนโลยีทางทะเล
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
อัญมณี
วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
รวม

๓.๙๗
๓.๙๖
๓.๙๙
๓.๙๘
๓.๙๙
๓.๙๖
๓.๙๒
๓.๙๒
๔.๐๑
๓.๙๘
๓.๙๘
๓.๙๗
๓.๙๖
๔.๐๓
๓.๘๖
๓.๙๘
๓.๙๔
๔.๑๗
๓.๘๘
๓.๙๗

๓.๙๗
๓.๙๓
๓.๙๘
๓.๙๖
๓.๙๖
๓.๙๕
๓.๙๖
๓.๙๗
๓.๙๙
๓.๙๗
๓.๙๗
๓.๙๖
๓.๙๔
๓.๙๐
๓.๙๘
๓.๘๘
๔.๐๒
๓.๙๔
๔.๐๑
๓.๙๖

๓.๙๗
๓.๙๕
๓.๙๗
๓.๙๗
๓.๙๗
๓.๙๗
๓.๙๖
๓.๙๗
๓.๙๙
๓.๙๗
๓.๙๗
๓.๙๗
๓.๙๗
๔.๐๑
๓.๙๕
๓.๘๙
๔.๐๓
๔.๐๓
๔.๐๐
๓.๙๗

๔.๐๐
๓.๙๔
๔.๐๑
๓.๙๔
๓.๙๕
๔.๐๐
๓.๙๘
๓.๙๘
๔.๐๒
๔.๐๐
๔.๐๐
๓.๙๖
๔.๐๐
๓.๘๓
๔.๐๔
๓.๙๐
๔.๐๐
๓.๙๘
๓.๙๗
๓.๙๘

X

X

X

X
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๑.๒.๗ การพัฒนานิสิต ในปการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเปนการพัฒนานิสิต
ในกิจกรรมที่สำคัญดังตอไปนี้
๑) การจัดบริการนิสิต เปนกิจกรรมที่จัดใหกับนิสิตในดานตางๆ ที่จะทำใหนิสิตไดรับความสะดวกใน
การดำเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัย และการเสริมสรางใหนิสิตไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเปนประโยชนในการใชชีวิตอยูในสังคม
ทั้งที่เปนสังคมในขณะศึกษา และหลังศึกษา ดังนี้ ในดานการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน เชน ทุนการศึกษา
หองคอมพิวเตอร หองสมุดคณะฯ ยานพาหนะ งานทะเบียน เปนตน ดานการบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต
เชน หอพักนิสิต สภาพแวดลอมของหองเรียน ลานออกกำลังกาย หองออกกำลังกาย สถานที่จำหนายอาหารเพื่อสุขภาพ สโมสร
นิสิต หองสันทนาการ ซุมที่นั่งพักผอน เปนตน ดานการบริการ ดานการแนะแนวและการใหคำปรึกษา : มีอาจารยที่ปรึกษาสำหรับ
นิสิตแตละคน (นิสิต ๑๐ คนตออาจารย ๑ คน) และมีอาจารยฝายกิจการนิสิตที่คอยใหคำปรึกษารวมดวย ดานการบริการดาน
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกา เชน มีบอรดประชาสัมพันธเรื่องทุนการศึกษา กฎระเบียบวินัยที่นิสิตพึงปฏิบัติ
แหลงขอมูลโรงพยาบาลตางๆ และบทความใหความรูตางๆ รวมทั้งหาแหลงขอมูลที่สงเสริมการหารายไดพิเศษของนิสิต
หองสมาคมศิษยเกา เปนตน และดานการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ
กิจกรรมดังกลาวขางตน ในปการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยบูรพาไดจัดใหบริการกับนิสิตในภาพรวม จำนวน ๓๑๖ กิจกรรม
๒) การสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค เปน
กิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาทางดานสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ๕ ประการ คือ ๑) วิชาการและวิชาชีพ (คุณธรรม/จริยธรรม) ๒) กีฬาและสุขภาพ
๓) บำเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม ๔) นันทนาการ และ ๕) ศิลปวัฒนธรรม ในปการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยบูรพา
ไดจัดใหกับนิสิตในภาพรวม จำนวน ๕๐๐ กิจกรรม
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๒. การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา ไดดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งเปนบทบาทที่สำคัญของการดำเนิน
กิจกรรมทางการศึกษา เนื่องจากสถานการณโลกในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความเชื่อมโยง
กับการศึกษา ดังนั้น หากจะกาวทันการเปลี่ยนแปลงนั้นจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย ปจจัยที่สำคัญ
ของการพัฒนา คือ บุคลากร ซึ่งเปนตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนองคการใหเกิดความกาวหนา และการบรรลุภารกิจที่ตั้งไว
โดยเฉพาะในภาวะที่มหาวิทยาลัยกำลังตองการพัฒนาตนเองไปสูความเปนสากล มหาวิทยาลัยบูรพาไดตระหนักถึงความสำคัญนี้
ดังจะเห็นไดจากการที่มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายในการสงเสริม พัฒนา และสรางขวัญกำลังใจใหบุคลากรในหลายๆ ดาน เพื่อให
บุคลากรไดสรางศักยภาพของตนเองในหลายรูปแบบ ทั้งทางดานการศึกษาที่สูงขึ้น การคนควาวิชาการที่ทันสมัยในรูปแบบของ
เทคโนโลยีตางๆ ซึ่งสงผลใหบุคลากรมีความรูความสามารถ และประสบการณทางดานวิชาการ และการบริหาร นอกจากนั้น
ยังสนับสนุนใหบุคลากรไดทำผลงานทางวิชาการเพื่อปรับเปลี่ยนตำแหนงหนาที่ของตนใหสูงขึ้น รวมถึงการที่สงเสริมใหบุคลากร
ทำการผลิตตำรา ผลิตสื่อตางๆ เปนตน ปงบประมาณ ๒๕๕๓ สรุปกิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดดังนี้
๒.๑ บุคลากร
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรทั้งสิ้น ๒,๗๗๙ คน จำแนกเปนคณาจารย รอยละ ๔๒.๘๖ สายสนับสนุนวิชาการ รอยละ
๔๒.๔๖ และประเภทลูกจาง รอยละ ๑๔.๖๘ ตามตารางตอไปนี้
ตารางจำนวนบุคลากรจำแนกตามสายงาน และประเภท ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๓
ประเภทบุคลากร
คณาจารย
ขาราชการ
พนักงาน
ชาวตางประเทศ
ผูมีความรูความสามารถ
สายสนับสนุนวิชาการ ขาราชการ
พนักงาน
ผูมีความรูความสามารถ
ลูกจางประจำ
ลูกจางมหาวิทยาลัย
รวม

จำนวน (คน)
๒๒๓
๙๐๑
๓๖
๓๑
๑๓๔
๑,๐๔๔
๒

รอยละ
๑๘.๗๔
๗๕.๗๑
๓.๐๓
๒.๕๒
๑๑.๓๖
๘๘.๔๗
๐.๑๗

จำนวนรวม

รอยละ

๑,๑๙๑

๔๒.๘๖

๑,๑๘๐

๔๒.๔๖

๑๓๒
๒๗๖
๒,๗๗๙

๔.๗๕
๙.๙๓
๑๐๐
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๒.๑.๑ คณาจารย
๑) วุฒิการศึกษา คณาจารยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทสูงสุด รอยละ ๕๐.๒๑ รองลงมาคือ ระดับ
ปริญญาเอก รอยละ ๓๖.๕๒ และระดับปริญญาตรี รอยละ ๑๓.๒๗ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ในเกณฑ
ปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี (๓๖: ๖๐ : ๐๕ ) พบวา สัดสวนวุฒิการศึกษาของสายวิชาการอยูที่ ๓๗: ๕๐ : ๑๓
ตารางจำนวนและรอยละวุฒิการศึกษาของคณาจารย ปงบประมาณ ๒๕๕๓
ประเภท
ขาราชการ
พนักงาน
ชาวตางประเทศ
ลูกจางเงินแผนดิน
รวม

ปริญญาตรี รอยละ
๑๓๖
๘๖.๐๘
๒๑
๑๓.๒๙
๑
๐.๖๓
๑๕๘
๑๐๐

ปริญญาโท
๙๙
๔๗๑
๑๐
๑๘
๕๙๘

รอยละ ปริญญาเอก รอยละ
๑๖.๕๖
๑๒๔
๒๘.๕๐
๗๘.๗๖
๒๙๔
๖๗.๕๙
๑.๖๗
๕
๑.๑๕
๓.๐๑
๑๒
๒.๗๖
๑๐๐
๔๓๕
๑๐๐

รวม
๒๒๓
๙๐๑
๓๖
๓๑
๑,๑๙๑

รอยละ
๑๘.๗๓
๗๕.๖๕
๓.๐๒
๒.๖๐
๑๐๐

๒) ตำแหนงทางวิชาการ คณาจารยมีตำแหนงทางวิชาการ สวนใหญเปนอาจารย รอยละ ๗๖.๒๔
รองลงมาเปนตำแหนงผูชวยศาสตราจารย รอยละ ๑๘.๒๒ รองศาสตราจารย รอยละ ๕.๒๑ และศาสตราจารย รอยละ ๐.๓๓
ตารางจำนวนและรอยละตำแหนงทางวิชาการของคณาจารย ปงบประมาณ ๒๕๕๓
ขา
ราชการ
ศาสตราจารย
๑
รองศาสตราจารย
๒๗
ผูชวยศาสตราจารย ๑๐๓
อาจารย
๙๒
รวม
๒๒๓
ตำแหนง

าง รอยละ ผูมีความรู
รอยละ พนักงาน รอยละ ชาวต
ประเทศ
ความสามารถ
๐.๔๕
๑
๐.๑๑
๒
๒.๘๘
๙
๑๒.๑๑ ๒๖
๖
๔๖.๑๙ ๑๐๘ ๑๑.๙๙
๔๑.๒๕ ๗๖๖ ๘๕.๐๒ ๓๖
๑๐๐
๑๔
๓๖
๑๐๐
๓๑
๑๐๐
๙๐๑ ๑๐๐

รอยละ

รวม

รอยละ

๖.๔๕
๔
๐.๓๓
๒๙.๐๓ ๖๒
๕.๒๑
๑๙.๓๖ ๒๑๗ ๑๘.๒๒
๔๕.๑๖ ๙๐๘ ๗๖.๒๔
๑๐๐ ๑,๑๙๑ ๑๐๐

๒.๑.๒ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีจำนวน ๑,๕๘๑ คน สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ
๖๔.๔๑ รองลงมาเปนวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ ๒๒.๒๐ ระดับต่ำกวาปริญญาตรี รอยละ ๑๑.๗๘ และระดับ
ปริญญาเอก รอยละ ๑.๖๑
ตารางจำนวนและรอยละวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปงบประมาณ ๒๕๕๓
ประเภท
ขาราชการ
พนักงาน
ชาวตางประเทศ
รวม

ต่ำกวา รอยละ
ป.ตรี
๔
๒.๘๘
๑๓๕ ๙๗.๑๒
-

ป.ตรี

รอยละ

ป.โท

รอยละ

ป.เอก

รอยละ

รวม

๕๗
๗๐๒
๑

๗.๕๐
๙๒.๓๗
๐.๑๓

๖๕
๑๙๖
๑

๒๔.๘๑
๗๔.๘๑
๐.๓๘

๘
๑๑
-

๔๒.๑๑
๕๗.๘๙
-

๑๓๔ ๑๑.๓๖
๑๐๔๔ ๘๘.๔๗
๒
๐.๑๗

๑๓๙

๗๖๐

๑๐๐

๒๖๒

๑๐๐

๑๙

๑๐๐

๑๐๐

๑๑๘๐

รอยละ

๑๐๐

๒.๑.๓ การดำรงตำแหนงสูงขึ้น บุคลากรไดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหนงใหสูงขึ้น จำนวน ๒๓ คน
จำแนกเปนคณาจารย จำนวน ๑๔ คน ดำรงตำแหนงสูงขึ้นเปนตำแหนง รองศาสตราจารย ๑ คน และผูชวยศาสตราจารย ๑๓ คน
และสายสนับสนุนวิชาการ ดำรงตำแหนงสูงขึ้นตำแหนงผูชำนาญการ ๙ คน
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๒.๑.๔ การพัฒนาสงเสริมบุคลากร บุคลากรไดรับการสงเสริมใหพัฒนาศักยภาพตนเอง ในดานการศึกษาตอ
การฝกอบรม การศึกษาดูงาน และการสัมมนา โดยจำแนกเปนในประเทศรอยละ ๘๗.๒๒ และตางประเทศ รอยละ ๒๒.๔๑ ดังนี้
ตารางจำนวนและรอยละการพัฒนาสงเสริมบุคลากรในการศึกษาตอ การฝกอบรม การศึกษาดูงาน และ
การสัมมนา ปงบประมาณ ๒๕๕๓
ประเภท
การศึกษาตอ
การฝกอบรม
การศึกษาดูงาน
ประชุมการสัมมนา
รวม

ในประเทศ
คน
ครั้ง
๑๒๓
๙๗๘
๘๙๒
๕๕๔
๑๙๐
๑,๑๕๔
๑,๖๘๑
๒,๘๐๙
๒,๗๖๓

ตางประเทศ
คน
ครั้ง
๓๖
๕๕
๕๒
๕๕๑
๒๓๙
๗๘
๙๔
๗๒๐
๓๘๕

คน
๑๕๙
๑,๐๓๓
๑,๑๐๕
๑,๒๓๒
๓,๕๒๙

รอยละ
๔.๕๑
๒๙.๒๗
๓๑.๓๑
๓๔.๙๑
๑๐๐

รวม

ครั้ง
๙๔๔
๔๒๙
๑,๗๗๕
๓,๑๔๘

รอยละ
๒๙.๙๙
๑๓.๖๓
๕๖.๓๙
๑๐๐

๒.๒ การสงเสริมการผลิตตำรา
การผลิตตำราถือวาเปนบทบาทที่สำคัญในการแสดงถึงความเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ของผูสอน เนื่องจาก
ตำราและเอกสารประกอบการสอนเปนสิ่งที่ผูเรียนสามารถใชคนควาเพื่ออางอิง และหาความรูตางๆ เพื่อนำไปสูการตอยอด
พัฒนาความรูทางวิชาการเพิ่มขึ้น ในปการศึกษา ๒๕๕๓ มีบุคลากรผลิตตำรา และเอกสารประกอบการศึกษา จำนวน ๔๐ เรื่อง ดังนี้
ตารางจำนวนการผลิตตำรา จำแนกตามสวนงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๓
สวนงาน
คณะการจัดการและการทองเที่ยว
คณะพยาบาลศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
คณะโลจิสติกส
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

จำนวน
๓
๒
๗
๖
๒
๕
๑

สวนงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสหเวชศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะภูมิสารสนเทศ
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา

จำนวน
๑
๓
๑
๕
๑
๓

๒.๓ การผลิตสื่อและการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
การผลิตสื่อและการพัฒนาสื่อ เปนการผลิตและพัฒนาเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนทำใหเกิดการพัฒนาการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในรอบป ๒๕๕๓ มีการผลิตสื่อและพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา จำนวน ๑๖๓ เรื่อง จำแนก
ตามสวนงาน ดังนี้
จำนวนการผลิตและพัฒนาสื่อ จำแนกตามสวนงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๓
สวนงาน
คณะพยาบาลศาสตร
คณะโลจิสติกส
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสหเวชศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

จำนวน
๓
๔๘
๑
๕
๒
๓๑
๑๙
๕๔
มหาวิทยาลัยบูรพา
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๒.๔ การใหบริการเครือขายคอมพิวเตอร
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยบูรพา (BUUNet) เปนระบบเครือขาย Gigabit Ethernet โดยมีการเชื่อมโยง
ระบบเครือขายไปยังอาคารตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ในรอบปงบประมาณ ๒๕๕๓ ไดมีการปรับปรุงประสิทธิภาพสายใยแกว
นำแสง โดยติดตั้งระบบสายใยแกวนำแสงใหมทดแทนของเดิมจากอาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตรไปอาคารภาควิชาคณิตศาสตร
ดวยความเร็ว ๑ Gbps ดำเนินการเชื่อมตอระบบเครือขายสายใยแกวนำแสงความเร็ว ๑ Gbps เพิ่มเติมไปยังอาคารเรือนรับรอง
A-B มีการทดแทนอุปกรณกระจายสัญญาณประจำอาคารตางๆ จำนวน ๒๑ ตัว ทดแทนของเดิมที่ใชงานมานาน เพื่อใหสามารถ
ใชงานระบบเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดหาและติดตั้งระบบปองกันสแปมเมลล (Barracuda) เพื่อการใหบริการ
ระบบเมลของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ ระบบตรวจจับและปองกันผูบุกรุกบนเครือขาย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของระบบ
เครือขาย ในขณะนี้การเชื่อมโยงเครือขายอินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัยบูรพาไดมีการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตกับ UniNet
ดวยความเร็ว ๑ Gbps (เครือขาย UniNet ภาคตะวันออกเพิ่มความเร็วเปน ๓๐ Gbps) มีการปรับเปลี่ยนระบบเครือขาย
การเชื่อมโยงไปยังวิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตสระแกว ดวยความเร็วเพิ่มขึ้นเปน ๑ Gbps
มีการใหบริการระบบเครือขายไรสาย BUU WiFi โดยการดูแลของสำนักคอมพิวเตอร ซึ่งปจจุบันมีจุดบริการสัญญาณ
๒๐๓ จุด และกำลังดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมอีกในปงบประมาณ ๒๕๕๔ อีก ๙๘ จุด เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ในการใหบริการนิสิต
ทั้งนี้การบริการจะเนนอาคารหอพักนิสิตเปนหลัก ซึ่งสัญญาณจะครอบคลุมหองพักนิสิตทุกหองในหอพักนิสิต นอกจากนั้น
ยังกระจายจุดติดตั้งสัญญาณยังอาคารเรียนทุกคณะ, อาคารสำนักงานอธิการบดี, อาคารสำนักหอสมุด, อาคารสำนักคอมพิวเตอร,
อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี, อาคารเรียนรวม, อาคารกิจการนิสิต เปนตน
๒.๕ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สำนักคอมพิวเตอร ไดดำเนินงานบริการดานการพัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ของทุกสวนงานในมหาวิทยาลัย รองรับการปฏิบัติงาน การใหบริการ การบริหารจัดการ ขอมูลสวนงาน ขอมูลสารสนเทศสำหรับ
บุคลากรและผูบริหารของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดทำเว็บไซตเพื่อเผยแพรขอมูล ขาวสาร ประชาสัมพันธไปสูสาธารณชน
ผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ตลอดชวงเวลาที่ผานมาสำนักคอมพิวเตอรไดมีดำเนินการทั้งในสวนของการควบคุม ดูแล
บำรุงรักษา ฐานขอมูล ระบบงานและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การปรับปรุงระบบงานเดิมและการพัฒนาระบบงาน
ขึ้นมาใหม เพื่อใหการบริหารจัดการของทุกสวนงานของมหาวิทยาลัย ทำไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพรองรับความตองการใหม
ที่เกิดขึ้น และรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารของมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินงานไดอยางตอเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ระบบงานและระบบสารสนเทศที่ไดดำเนินการและใหบริการในปจจุบัน ไดแก
๑. งานสนับสนุนดานการเรียนการสอน ประกอบดวยระบบงานตาง ๆ ดังนี้
- ระบบทะเบียนนิสิต
- ระบบบริการนิสิตผานเครือขายอินเทอรเน็ต
- ระบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตตอการเรียนการสอน
- ระบบประเมินการเรียนการสอนรายวิชา คณะพยาบาลศาสตร
- ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา
- ระบบบริการปลดหนี้ของนิสิต
- ระบบจัดการการฝกงานของนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร
- ระบบจัดการสหกิจศึกษาของนิสิตคณะการจัดการและการทองเที่ยว
- ระบบรับสมัครเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยบูรพาผานเครือขายอินเทอรเน็ต
- ระบบจัดการฐานขอมูลหลักสูตร
- ระบบทะเบียนนักเรียน โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
- ระบบสารสนเทศนักเรียน โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
- ระบบรับสมัครเขาเปนนักเรียน โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

๗๐

รายงานประจำป ๒๕๕๓

๒. งานสนับสนุนดานการบริหารจัดการ ประกอบดวยระบบงานตาง ๆ ดังนี้
- ระบบบุคลากร และระบบสารสนเทศบุคลากร
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
- ระบบฐานขอมูลงานวิจัย และระบบสารสนเทศโครงการวิจัย
- ระบบกองอาคารสถานที่ และระบบสารสนเทศกองอาคารสถานที่
- ระบบกองกิจการนิสิต และระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต
- ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ - พึงจาย ลักษณะ ๓ มิติ
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
- ระบบเงินเดือน
- ระบบฐานขอมูลนิสิต คณะพยาบาลศาสตร
- ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดฝกอบรม สำนักคอมพิวเตอร
- ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
- ระบบสารสนเทศโครงการบริการวิชาการ
- ระบบลงเวลาเขา-ออก กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ระบบใหบริการหองประชุม งานการประชุมและพิธีการ สำนักงานอธิการบดี
- เว็บไซตมหาวิทยาลัยบูรพาภาษาอังกฤษ
- ระบบการบริหารแผนยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตร
- ระบบแผนประมาณการรายรับ คณะศึกษาศาสตร
- ระบบประเมินการปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพของคณาจารย
นอกจากนี้ สำนักคอมพิวเตอรไดขยายการใหบริการงานพัฒนาระบบสารสนเทศไปยังหนวยงานภายนอก ไดแก
๑. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ระบบการจัดหางานของบัณฑิต
- ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาตอระดับอุดมศึกษา โดยผานกองทุน กรอ.
๒. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
- ระบบรับคำรองและใหบริการงานดานภาพยนตรและวีดิทัศน ผานระบบอิเล็กทรอนิกส ของสำนักภาพยนตรและ
วีดิทัศน
๓. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
- โปรแกรมการบริหารจัดการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาของบุคลากร วช.
- การจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรในการติดตามและประเมินผลการวิจัย
- การสรางและพัฒนาระบบฐานขอมูลนักวิจัยเพื่อเปนสวนเสริมในระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ (NRPM)
๔. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- ระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ : การวิจัยและพัฒนาระบบฐานขอมูลสำหรับ
การประเมินผลการจัดการศึกษา
๕. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนดานงานทะเบียน วัดผล และประเมินผลนักศึกษา
๖. สำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ทำเนียบรัฐบาล
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
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๒.๖ ระบบการเรียนการสอนทางไกล
มหาวิทยาลัยบูรพาไดดำเนินการจัดตั้งระบบการเรียนการสอนทางไกล ( Video Conference System ) ตั้งแตป
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อใหบริการดานการเรียนการสอนทางไกล เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
คุณภาพตามนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสูสวนสวนภูมิภาคของรัฐบาล
ในยุคขอมูลขาวสารไรพรมแดนโลกปจจุบันความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม
สามารถสนับสนุนและเอื้ออำนวยใหการขยายโอกาสการทางศึกษา เปนไปไดหลายทาง มหาวิทยาลัยบูรพาจึงเนนใหความสำคัญ
ในการใหการศึกษาแกผูเรียนเปนอยางยิ่ง จึงไดดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล (Video Conference System)
แบบ ๒ ทาง โดยที่ผูเรียนและผูสอนสามารถพูดโตตอบกันไดโดยตรงในทันทีทันใด แมจะอยูกันคนละสถานที่และยังสามารถ
เรียนไดในหลายๆ จุดพรอมกัน ( Multipoint ) รวมถึงการใช Interactive Multimedia อื่นๆ ในการสนับสนุนการเรียนการสอนดวย
เพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา และคุณภาพของการจัดการศึกษาที่เปนมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนลดปญหาการขาดแคลน
อาจารยที่มีความรูความสามารถ สนับสนุนใหมีการใชบุคลากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ...
- การบริหารงานและบริการขอมูลระหวางมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- ใหมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง
- ลดปญหาการขาดแคลนอาจารย โดยเฉพาะอาจารยในสาขาที่มีความรูความสามารถเฉพาะดาน ซึ่งจะทำใหการขยาย
วิทยาเขตไปสูสวนภูมิภาคเปนไปอยางมีคุณภาพ
- ประหยัดเวลาและคาใชจายในการบริหารและบริการการศึกษา
- เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรที่เกี่ยวของในการใชทรัพยากรรวมกัน
- เปนการลดตนทุนการเดินทางของอาจารย ผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ที่จะตองเดินทางไปสอนที่วิทยาเขตในภูมิภาค
และเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับฟงการบรรยายอาจารยผูทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ อยางเทาเทียมกัน
- การเรียนการสอนทางไกลเปนการสอนในรูปแบบมีการโตตอบกับผูสอนโดยตรง อันจะสงผลใหผูเรียนไดเพิ่มพูน
ความรูเชิงวิชาการมากขึ้น
- สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีการแพรหลายมากขึ้น
- ลดคาใชจายและเวลาสำหรับการเดินทางไปประชุม ระหวางผูบริหารและเจาหนาที่ โดยการใหมีการประชุมทางไกลแทน
และยังเปนการใชทรัพยากรรวมกันของแตละมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ
- มีการเชื่อมตอเครือขายสื่อสารคอมพิวเตอรเขาดวยกัน ทำใหการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ลดความเสี่ยงในการเดินทาง
นอกจากการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกลดวยระบบวิดีโอ คอนเฟอรเรนซ แลว ระบบนี้ยังสามารถประยุกตใช
ในการใหบริการ ถายทอดการประชุม อบรม สัมมนา ดวยระบบวิดีโอ คอนเฟอรเรนซ ( Video Conference System ) ไปยัง
มหาวิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาลัยชุมชน และหนวยงานอื่นๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศอีกดวย
สำหรับมหาวิทยาลัยบูรพา ไดมีการดำเนินการจัดตั้งระบบการเรียนการสอนทางไกล ดวยระบบวิดีโอ คอนเฟอรเรนซ
(Video Conference System) และไดปรับปรุงทั้งระบบอุปกรณการเรียนการสอนใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ
ปจจุบัน หองการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยูที่ สำนักคอมพิวเตอร มีการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลไปยังวิทยาเขต จำนวน ๒ แหง คือ
๑. จัดการเรียนการสอนทางไกล จาก
สำนักคอมพิวเตอร หอง ๒๐๑ ไปยังวิทยาเขตจันทบุรี
๒. จัดการเรียนการสอนทางไกล จาก
สำนักคอมพิวเตอร หอง ๑๐๗ ไปยังวิทยาเขตสระแกว

๗๒

รายงานประจำป ๒๕๕๓

๓. การวิจัย
การวิจัยเปนวิธีการแสวงหาความรูความจริงใน
เชิงตรรกโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ในปจจุบันมี
การคนพบสิ่งใหมโดยวิธีการนี้มากมาย การวิจัยเปน
เรื่องที่จำเปน เนื่องจากองคความรูที่เกิดขึ้นมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามการผันแปรของโลก การหาความรูความจริงจึงตองดำเนินการตลอดเวลาเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง
ซึ่งสงผลตอการเรียนการสอน ที่ตองมีการอางอิงขอมูลหลักฐานที่มีความทันสมัยเปนปจจุบัน มหาวิทยาลัยบูรพาเปนสถาบัน
เพื่อการผลิตกำลังคนที่มีความรูชั้นสูง รวมถึงเปนแหลงที่พึ่งทางวิชาการ และเปนขุมปญญาของชาติ ไดกำหนดวิสัยทัศนไว
ในแผนยุทธศาสตรวาในอนาคตตองการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ดังนั้น จึงไดสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพ
ในดานการวิจัย เพื่อใหมีความรูความสามารถเพียงพอที่จะเปนฐานในการพัฒนามาตรฐานทางการวิจัย และการศึกษาวิจัยให
กาวหนายิ่งขึ้น เพื่อการบรรลุภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยบูรพาทำวิจัย ๓๗๒ โครงการ
ใชงบประมาณจากแหลงทุนประเภทตางๆ จำนวน ๑๒๓,๖๙๖,๔๗๒ บาท โดยแหลงทุนที่ไดรับการสนับสนุนโครงการวิจัยสวนใหญ
เปนทุนวิจัยที่ไดรับจากแหลงทุนอื่นๆ คิดเปนรอยละ ๕๕.๕๑ รองลงมาเปนทุนจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รอยละ ๒๒.๘๑
เงินรายไดมหาวิทยาลัย รอยละ ๑๔.๘๑ และแหลงทุนที่ทำรวมกับองคกรอื่นหรือหนวย รอยละ๖.๘๗ ดังนี้
สรุปโครงการวิจัย จำแนกตามแหลงทุน จำนวนโครงการ และงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๕๓
แหลงทุน
โครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล
โครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย
โครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากแหลงทุนอื่นๆ
โครงการวิจัยที่ทำรวมกับองคกรหรือหนวยงานอื่น
รวม

จำนวนโครงการ
๖๒
๑๗๔
๑๑๔
๒๒
๓๗๒

งบประมาณ
๒๘,๒๑๐,๐๐๐
๑๘,๓๒๕,๗๗๓
๖๘,๖๖๕,๑๙๙
๘,๔๙๕,๕๐๐
๑๒๓,๖๙๖,๔๗๒

รอยละ
๒๒.๘๑
๑๔.๘๑
๕๕.๕๑
๖.๘๗
๑๐๐

สรุปโครงการวิจัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ปงบประมาณ ๒๕๕๓
สวนงาน
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะพยาบาลศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะโลจิสติกส
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะอัญมณี
สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
รวม

จำนวน
๒
๒
๑
๒
๓๑
๑
๖
๒
๕
๔
๖
๖๒

งบประมาณ
๑,๙๑๙,๒๐๐
๒๐๐,๘๐๐
๒๐๔,๐๐๐
๗๐๑,๓๐๐
๑๒,๕๕๐,๗๐๐
๑๘๗,๐๐๐
๑,๑๒๕,๕๐๐
๕๗๗,๔๐๐
๓,๑๓๘,๑๐๐
๑,๓๑๙,๐๐๐
๖,๒๘๗,๐๐๐
๒๘,๒๑๐,๐๐๐
มหาวิทยาลัยบูรพา

๗๓

สรุปโครงการวิจัยจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ ๒๕๕๓
สวนงาน/หนวยงาน
คณะการจัดการและการทองเที่ยว
คณะแพทยศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสหเวชศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
สำนักหอสมุด
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะอัญมณี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก
รวม

โครงการเดิมตอเนื่อง
จำนวน
งบประมาณ
๕
๓๖๐,๐๐๐
๔
๓๔๕,๐๐๐
๘
๕๖๑,๐๗๒
๒
๒๐๐,๐๐๐
๑๑
๔๗๐,๐๐๐
๓
๒๑๐,๐๐๐
๔
๕๙๑,๔๖๐
๑
๕๕,๐๐๐
๒
๔๓,๐๐๐
๗
๓๘๖,๐๐๐
๑
๒,๓๐๐,๐๐๐

โครงการปงบประมาณ ๒๕๕๓

๕,๕๒๑,๕๓๒

๑๗๔ ๑๘,๓๒๕,๗๗๓

โครงการเดิมตอเนื่อง
จำนวน
งบประมาณ
๔
๗๙๐,๖๘๒
๑
๑,๕๐๐,๐๐๐
๓
๗,๗๗๔,๔๐๐
๘
๔,๙๘๒,๕๓๐
๖
๕,๒๙๓,๗๗๘
๑
๑,๒๐๐,๐๐๐
-

โครงการปงบประมาณ ๒๕๕๓

๔๘

จำนวน
๔
๒๔
๖
๒๓
๕๗
๒
๕
๖
๘
๕
๒
๗
๒
๖
๑
๖
๖
๔

งบประมาณ
๒๗๓,๑๙๐
๒,๕๗๒,๐๘๕
๓๐๐,๐๐๐
๒,๐๒๘,๐๐๐
๘,๐๒๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๙๐,๕๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๖๖๒,๐๐๐
๔๐๘,๓๐๐
๑๔๐,๐๐๐
๑๕๓,๗๐๐
๓๒,๐๐๐
๒๙๑,๐๐๐
๖๖๐,๐๐๐
๑๒๔,๙๙๘
๔๐๐,๐๐๐
๑,๕๗๐,๐๐๐

สรุปโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากแหลงทุนอื่นๆ ปงบประมาณ ๒๕๕๓
สวนงาน/หนวยงาน
คณะการจัดการและการทองเที่ยว
คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
คณะโลจิสติกส
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสหเวชศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร

๗๔
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จำนวน งบประมาณ
๖
๓,๒๘๘,๗๐๐
๕
๔๒๐,๐๐๐
๒
๓,๑๓๖,๑๖๔
๑
๓๐๐,๐๐๐
๕ ๑๑,๖๓๒,๐๐๕
๘
๔,๒๔๓,๘๘๐
๔
๔,๒๔๓,๘๘๐
๒
๗๕๐,๐๐๐
๑
๓๒๐,๐๐๐
๖
๗,๘๑๙,๕๐๐

สรุปโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากแหลงทุนอื่นๆ ปงบประมาณ ๒๕๕๓
สวนงาน/หนวยงาน
คณะศึกษาศาสตร
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
รวม

โครงการเดิมตอเนื่อง
โครงการปงบประมาณ ๒๕๕๓
จำนวน
งบประมาณ
จำนวน งบประมาณ
๓
๒,๐๖๔,๐๐๐
๔
๗,๗๑๕,๐๐๐
๕๘ ๑๙,๑๔๘,๐๐๐
๔
๕๙๐,๐๐๐
๑
๓๐,๐๐๐
๕
๓,๐๗๙,๐๐๐
๓
๗๐๐,๕๕๐
๑
๒๓๙,๕๕๐
๓
๘,๒๖๘,๗๐๐
๒
๑,๒๓๗,๐๐๐
๑
๔๗๐,๕๘๐
๑
๗๕๐,๐๐๐
๓
๔๙๕,๐๐๐
๑
๔๗๐,๕๘๐
๔
๘๐,๐๐๐
๑
๒๙๕,๖๒๕
๔๔
๓๗,๔๘๐,๔๒๕
๑๑๔ ๖๘,๖๖๕,๑๙๙

สรุปโครงการวิจัยที่ทำรวมกับหนวยงานอื่นๆ ปงบประมาณ ๒๕๕๓
สวนงาน/หนวยงาน
คณะการจัดการและการทองเที่ยว
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
คณะอัญมณี
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
รวม

โครงการเดิมตอเนื่อง
โครงการปงบประมาณ ๒๕๕๓
จำนวน
งบประมาณ
จำนวน งบประมาณ
๑
๒๐,๐๐๐
๓
๕๑๐,๐๐๐
๑
๑,๙๙๙,๐๐๐
๑๑
๓,๒๒๔,๐๐๐
๑
๔
๓,๐๑๐,๐๐๐
๓
๑๒๒,๕๐๐
๒
๑
๑
๘๐๐,๐๐๐
๑
๖,๐๐๐,๐๐๐
๒
๓๓๐,๐๐๐
๑
๒,๐๐๐,๐๐๐
๑
๑๙๐,๐๐๐
๑๑
๙,๗๑๐,๐๐๐
๒๒ ๘,๔๙๕,๕๐๐

มหาวิทยาลัยบูรพา

๗๕

โครงการวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ และเสนอที่ประชุมทางวิชาการในประเทศและตางประเทศ ปงบประมาณ ๒๕๕๓
สวนงาน/หนวยงาน
คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะโลจิสติกส
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสหเวชศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยการปญญา
สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
คณะอัญมณี
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก
รวม

๗๖

รายงานประจำป ๒๕๕๓

วิจัยที่ตีพิมพ
วิจัยที่ตีพิมพ
วิจัยที่นำเสนอที่
วิจัยที่นำเสนอที่
วารสารตางประเทศ วารสารในประเทศ ประชุมตางประเทศ ประชุมในประเทศ
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
เดิม ป ๒๕๕๓ เดิม ป ๒๕๕๓ เดิม ป ๒๕๕๓
เดิม ป ๒๕๕๓
๓
๙
๓
๑

๘
๙
๓๘
๑๐
-

๖
๑
๑๘
๔
๑
๑
๕

๑
๖
๔
๕๖
๑๓
๑
๔

๘
๒
๒
๓
๔

๑
๓
๑
๓
๑
๓
-

๓
๑
๘
๔
๑๑
๒
๓
๗

๒๓
๓
๒
๖
๒
๑
-

๒
๒
๒
๓
-

๔
๓
-

๑๒
๑
๑
๔
-

๘
-

๔
๔
๓
-

-

๑๘
๑
๒
๑
๓
-

๑
๓
๑
๑

๒๕

๗๒

๕๔

๙๓

๓๐

๑๒

๖๔

๔๓

๔. การบริการวิชาการแกสังคม
การบริการวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอีกประการหนึ่งของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงคในการเผยแพรความรูทางวิชาการ และ
เผยแพรองคความรูในสาขาวิชาตางๆ ใหกับประชาชน เพื่อเพิ่มพูนความรู
ความสามารถ และเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น โดย
สวนงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยไดมีการดำเนินการโครงการบริการวิชาการ
อยางสม่ำเสมอเปนประจำทุกป และในปงบประมาณ ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยไดดำเนินการเกี่ยวกับการบริการวิชาการแกสังคม ดังนี้
๔.๑ โครงการบริการวิชาการแกสังคม ไดดำเนินการจัดทำโครงการบริการวิชาการแกสังคมทั้งสิ้น ๓๕๖ โครงการ
เปนเงินจำนวน ๒๔๙,๔๓๒,๖๔๘ บาท จำแนกโครงการที่ไดรับการสนับสนุนทุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน ๕๐ โครงการ
ใชงบประมาณ ๓,๓๔๗,๔๐๐ บาท (รอยละ ๑.๓๔) เงินรายไดมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๗๓ โครงการ ใชงบประมาณ ๓๕,๗๓๗,๓๘๑ บาท
(รอยละ ๑๔.๓๓) และเงินจากแหลงทุนอื่น จำนวน ๑๓๓ โครงการ ใชงบประมาณ ๒๑๐,๓๔๗,๘๖๗ บาท (รอยละ ๘๔.๓๓) ดังนี้
จำนวนโครงการบริการวิชาการแกสังคม จำแนกตามสวนงาน/หนวยงาน และแหลงทุน ปงบประมาณ ๒๕๕๓
สวนงาน/หนวยงาน
คณะการจัดการและการทองเที่ยว
คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
คณะแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
สำนักคอมพิวเตอร
สำนักบริการวิชาการ
สำนักหอสมุด
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
คณะอัญมณี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร

เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินรายไดมหาวิทยาลัย
แหลงทุนอื่น
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน
๒
๑
๔
๔
๓
๓
๑
๓
๓
๔
๑
๑
๓
๒
๔
๑
๑
๓

๖๔,๕๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๑๖,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๗๐,๐๐๐
๑๑๔,๔๐๐
๔๐,๐๐๐
๒๑๔,๐๐๐
๒๑๕,๐๐๐
๒๓๒,๘๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๔๗๐,๐๐๐
๑๒๙,๓๐๐
๑๕๕,๖๐๐
๑๘๗,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๑๘๗,๖๐๐

๒
๖,๐๐๐
๒
๒๘๐,๙๕๐
๑๓ ๒,๔๔๔,๕๐๐
๑๓ ๑๖,๒๗๖,๖๐๐
๓
๕๒,๖๐๖
๕
๒๕,๑๓๗
๓
๒๔๕,๐๐๐
๔
๔,๐๐๐
๒๕
๕๑๙,๗๐๐
๑๙ ๑๓,๙๓๐,๙๐๐
๑
๑๖,๐๐๐
๔
๒๐๙,๘๕๐
๓๘
๕๕๐,๐๐๕
๕
๒๖๗,๗๕๑
๒
๑๒๒,๕๐๐
๘
๑๒๖,๕๒๕
๑
๔๖,๔๖๘
๓
๕,๔๐๐
๒
๕,๙๐๐
๑
๕๐,๐๐๐
๑
๔,๐๐๐
๓
๔๖,๙๔๔

๓
๑,๕๕๐,๐๐๐
๔
๑,๑๓๐,๐๐๐
๒
๕๘๒,๐๐๐
๔
๒,๙๒๔,๐๐๐
๑๘
๓,๑๕๒,๓๔๑
๑
๔๘๐,๘๙๐
๓
๓๓๐,๘๙๐
๔ ๑๑๑,๙๖๐,๕๔๓
๑๘ ๒๑,๓๐๖,๑๐๐
๑๐
๕,๒๑๙,๕๐๐
๑๐
๑,๒๒๐,๔๐๐
๓
๑๘๘,๕๐๐
๔๙ ๕๙,๘๒๑,๗๐๓
๑
๑๕๐,๐๐๐
๑
๓๐๐,๐๐๐
๑
๒๓,๐๐๐
มหาวิทยาลัยบูรพา

๗๗

สวนงาน/หนวยงาน
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
กองบริหารวิทยาเขตสระแกว
ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
หอศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก
รวม

เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินรายไดมหาวิทยาลัย
แหลงทุนอื่น
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน
๑
๒
๒
๑
-

๕๐,๐๐๐
๑๐๗,๗๐๐
๑๓๘,๘๐๐
๔๔,๗๐๐
-

๓
๖
๑
๑
๔

๑,๒๒๕
๑๔๔,๖๗๐
๒๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๓๐๙,๗๕๐

๑
-

๘,๐๐๐
-

๕๐ ๓,๓๔๗,๔๐๐ ๑๗๓ ๓๕,๗๓๗,๓๘๑ ๑๓๓ ๒๑๐,๓๔๗,๘๖๗

๔.๒ การเปนวิทยากรและการบรรยายพิเศษ
มหาวิทยาลัยมีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตางๆ เปน
จำนวนมาก และไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายใหความรูในองคความรูสาขา
วิชาตางๆ เปนประจำ ในป ๒๕๕๓ นี้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับเชิญไป
เปนวิทยากรใหกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสิ้น ๔๗๗ ครั้ง
สวนงาน/หนวยงาน
คณะการจัดการและการทองเที่ยว
คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะโลจิสติกส
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสหเวชศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร

จำนวนครั้ง
๑๑
๓
๑๑๕
๑๗
๓
๑๓
๓
๕๓
๒๙
๗
๘
๖
๙๔
๒

สวนงาน/หนวยงาน
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
สำนักคอมพิวเตอร
สำนักบริการวิชาการ
สำนักหอสมุด
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
คณะอัญมณี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
รวม

จำนวนครั้ง
๑๔
๗
๑๓
๑๖
๑๔
๖
๑๒
๖
๒
๑
๖
๖
๑๐
๔๗๗

๔.๓ การเขียนบทความเผยแพรทางสิ่งพิมพ การเขียนบทความเพื่อเผยแพรความรูทางวิชาการนั้นเปนการบริการ
วิชาการแกสังคมอีกประการหนึ่ง ซึ่งจะทำใหประชาชนไดรับความรูใหมๆ เพิ่มมากขึ้น และเปนประโยชนตอการใชชีวิตประจำวัน
สามารถพัฒนาชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น โดยบุคลลากรของมหาวิทยาลัย ไดเขียนบทความลงในสื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆ จำนวน
๑๒๓ บทความ

๗๘

รายงานประจำป ๒๕๕๓

สวนงาน/หนวยงาน
คณะการจัดการและการทองเที่ยว
คณะพยาบาลศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะโลจิสติกส
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
คณะสหเวชศาสตร

เรื่อง
๑
๑๐
๔
๔
๕
๕๓
๑๐
๓

สวนงาน/หนวยงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
รวม

เรื่อง
๓
๔
๒
๒
๑
๒๐
๑
๑๒๓

๔.๔ การเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง และทางอินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัยบูรพาไดจัดโครงการเผยแพร
ความรูทางวิชาการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อใหประชาชนไดรับทราบความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และเรื่องที่เปนประโยชน
กับชีวิตประจำวันในดานตางๆ ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั่วประเทศ โดยออกอากาศทั้งระบบ FM และ AM โดยในป ๒๕๕๓ นี้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดเขียนบทความทางวิชาการเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียง ๖๑๕ สถานี จำนวน ๔๖๘ เรื่อง และ
เผยแพรวิชาการทางอินเทอรเน็ต ๓๖๔ เรื่อง ดังนี้
การเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง ปงบประมาณ ๒๕๕๓
ชื่อรายการ

สวนงาน

วิทยาศาสตรเพื่อประชาชน
มนุษยกับสังคม
สุขภาพดีมีสุข
สุขภาพดี-ชีวีมีสุข
วิถีสุขภาพ
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
กาวไกลในโลกกวาง
รอบรูคูบูรพา
สาระความรูสูชุมชน

คณะวิทยาศาสตร รวมกับ สำนักบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรวมกับ สำนักบริการวิชาการ
ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ รวมกับ สำนักบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตรรวมกับ สำนักบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตรรวมกับ สำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ

จำนวน
(สถานี)
๑๑๒
๗๕
๗๕
๖๐
๕๐
๑๐๒
๑๐๕
๔
๓๒

จำนวน
(เรื่อง)
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒

จำนวน
(เรื่อง)
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒

จำนวน
(ผูอาน)
๑๕๐,๔๓๔
๙๖,๓๔๗
๗๕,๕๘๒
๑๔๐,๑๙๗
๕๙,๐๓๐
๘๒,๓๓๙
๘๒,๑๐๖

การเผยแพรวิชาการทางอินเทอรเน็ต ปงบประมาณ ๒๕๕๓
ชื่อรายการ

สวนงาน

วิทยาศาสตรเพื่อประชาชน
มนุษยกับสังคม
สุขภาพดีมีสุข
สุขภาพดี-ชีวีมีสุข
วิถีสุขภาพ
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
กาวไกลในโลกกวาง

คณะวิทยาศาสตร รวมกับ สำนักบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรวมกับ สำนักบริการวิชาการ
ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ รวมกับ สำนักบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตรรวมกับ สำนักบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตรรวมกับ สำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยบูรพา

๗๙

๔.๕. การบริ ก ารทางการแพทย ศู น ย ว ิ ท ยาศาสตร
สุขภาพ เปนหนวยที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
ทางดานสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยดำเนินกิจกรรมทางดาน
การใหบริการรักษาผูปวยทั้งประเภทผูปวยที่รับไวรักษาเปนคนไขใน
และที่เปนคนไขนอก ในป ๒๕๕๓ ไดจัดกิจกรรมการบริการทาง
การแพทยประเภทผูปวยนอก จำนวน ๑๘๔,๔๓๑ ราย และการให
บริการผูปวยใน จำนวน ๔,๒๗๒ ราย ดังนี้
ตารางกิจกรรมของการบริการทางการแพทยประเภทผูปวยนอกโดยสรุปของศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ ปงบประมาณ ๒๕๕๓
ประเภทของการใหบริการผูปวยนอก จำนวนผูปวย (ราย)
การบริการตรวจรักษาผูปวยในแผนก ๑๘๔,๔๓๑ ราย
ผูปวยนอกแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินคลินิก
นอกเวลา คลิ น ิ ก พิ เ ศษนอกเวลา
ทันตกรรมกายภาพบำบัด นวดแผนไทย
หนวยไตเทียม

กิจกรรมในภาพรวมโดยสรุป
- การตรวจรักษาผูปวยทุกประเภทโดยแพทยทั่วไป และแพทย
เฉพาะทางสาขาตางๆ อาทิ เชน สาขาอายุรกรรม, ศัลยกรรมทั่วไป,
ศัลยกรรมกระดูกและขอ, สูติกรรม, กุมารเวชกรรม, เวชศาสตรฟนฟู,
อาชีวเวชศาสตร, โสต ศอ นาสิก, ตา, เวชศาสตรครอบครัว เปนตน
- การตรวจวิเคราะหผล Lab
- การทำหัตถการตางๆ
- การตรวจวินิจฉัยโดยการ x-ray
- การบริการการนวดแผนไทย
- การบริการการฝงเข็ม
- การบริการการฟนฟูสมรรถนะโดยการทำกายภาพบำบัด
- การบริการการฟนฟูสมรรถนะโดยการทำกิจกรรมบำบัด

ตารางกิจกรรมของการบริการทางการแพทยประเภทผูปวยในโดยสรุปของศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ ปงบประมาณ ๒๕๕๓
ประเภทของการใหบริการผูปวยใน จำนวนผูปวย (ราย)
การบริการดูแลและการรักษาผูปวย
ทุกประเภทที่มีความจำเปนตองนอน
รักษาตัวในโรงพยาบาล โดยนอนพัก
รักษาตัวในหอผูปวยพิเศษ หอผูปวย
สามัญ หอผูปวย ICU และศูนยดูแล
ผูสูงอายุ

๘๐

รายงานประจำป ๒๕๕๓

๔,๒๗๒ ราย

กิจกรรมในภาพรวมโดยสรุป
การตรวจรักษา
การตรวจวิเคราะหผล Lab
การทำหัตถการตาง ๆ
การดูแลรักษาผูปวยศัลยกรรม
การดูแลรักษาผูปวยวิกฤต
การดูแลรักษาผูปวยมารดา และทารก
การดูแลรักษาผูปวยหลังคลอด
การดูแลรักษาผูปวยโรคเรื้อรังที่จำเปนตองนอนรักษาในโรงพยาบาล
ดวยสาเหตุตางๆ
การดูแลรักษาผูปวยที่มีโรคติดเชื้อทุกชนิด

๔.๖ พิพิธภัณฑสัตวน้ำ
สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล ไดรับการพัฒนาขึ้นมาจาก "พิพิธภัณฑสัตวและสถานเลี้ยงสัตวน้ำเค็ม" ซึ่งกอตั้งเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยไดรับการพัฒนาขึ้นเปนลำดับ จนไมสามารถขยายออกไปไดอีก ทางมหาวิทยาลัยโดยการนำของ ดร.ทวี หอมชง
และคณะจึงไดจัดทำโครงการขอความชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุน และไดรับความชวยเหลือแบบใหเปลา ในการจัดตั้งศูนย
วิทยาศาสตรทางทะเลเปนมูลคา ๒๓๐ ลานบาท โดยเริ่มกอสราง ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๔ ณ บริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ในเนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๒๕ เมื่อการกอสรางแลวเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดำเนินเปด
ศูนยวิทยาศาสตรทางทะเล เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ตอมาศูนยแหงนี้ ไดรับการยกฐานะเปน สถาบันวิทยาศาสตร
ทางทะเล เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
ลักษณะการใหบริการ
๑. สถานเลี้ยงสัตวน้ำเค็ม
เปนสวนที่จัดแสดงเพื่อใหความรูเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและความเปนอยูของสัตวทะเลชนิดตางๆ ที่อาศัยอยูในเขต
นานน้ำของไทย โดยทรัพยากรที่ใชในการใหความรูคือสิ่งมีชีวิตในทะเลชนิดตางๆทั้งพืชและสัตวที่ยังมีชีวิต โดยสิ่งมีชีวิตเหลานี้
จะถูกเลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปดที่มีระบบยังชีพสำหรับใหสิ่งมีชีวิตตางๆ เหลานี้สามารถดำรงชีวิตอยูได ในแตละตูมี
การจัดสภาพใหใกลเคียงธรรมชาติมากที่สุด แตละตูจะมีปายเพื่อบงบอกชนิดสัตวทะเลที่อยูในตูทั้งชื่อสามัญและชื่อทาง
วิทยาศาสตร โดยหัวขอตางๆ ที่ใหความรูสามารถแบงออกไดเปน ๘ หัวขอใหญ
๑.๑ สัตวที่อาศัยอยูในเขตน้ำขึ้นน้ำลง สวนที่จัดแสดงไวในสถานเลี้ยงสัตวน้ำเค็มของสถาบันวิทยาศาสตร
ทางทะเลบางแสนนี้ เปนบริเวณเขตน้ำขึ้น-น้ำลง บริเวณที่เปนหาดหิน และมีน้ำขังอยูตามแองหิน ซึ่งลักษณะเชนนี้เรียกกันทั่วไป
วา "แองน้ำขึ้น-น้ำลง" (Tidal Pool) ตามธรรมชาติตามแองน้ำขึ้น-น้ำลงเชนนี้จะพบ กุง ลูกปลาบางชนิด หอยนางรม ปูเสฉวน
เมนทะเล ดอกไมทะเล ดาวทะเล เปนตน
๑.๒ ปลาในแนวปะการัง ในสวนนี้จะแสดงใหเห็นถึงสภาพความเปนอยูของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ ที่อาศัยอยูใน
แนวปะการัง บริเวณแนวปะการังเพื่อซอนภัย อาศัย และหาอาหาร ตลอดจนการสืบพันธุวางไขและเจริญเติบโต ซึ่งสัตวน้ำที่อยู
ในแนวปะการังสวนใหญจะมีสีสันสดใสและสวยงาม เชน ปลาสลิดหินสม ปลาการตูน ปลาเขียวพระอินทร ปลาผีเสื้อ และ
ปลาโนรี เปนตน
๑.๓ การอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิต เปนตูที่จัดแสดงใหเห็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของสัตวทะเล ไดแก
ดอกไมทะเลกับปลาการตูน ซึ่งเชื่อกันวาปลาการตูนเหลานี้จะอาศัยดอกไมทะเลเปนบานและเปนที่สำหรับหลบภัย สวนดอกไม
ทะเล จะไดรับประโยชนจากปลาโดยการลอเหยื่อหรือชักนำเหยื่อใหเขามาใกลพอที่ดอกไมทะเลจะจับเปนอาหารได นอกจาก
ดอกไมทะเลกับปลาการตูนแลว ยังมีดอกไมทะเลกับสาหรายเซลลเดียวที่เรียกกันวา zooxanthellae ซึ่งตองพึ่งพากันเพื่อ
ดำรงชีวิตอยูอยางไมสามารถที่จะแยกจากกันได เปนตน
๑.๔ สัตวไมมีกระดูกสันหลังน้ำเค็ม เปนสวนที่จัดแสดงใหเห็นสภาพความเปนอยูและชนิดของสัตวไมมีกระดูก
สันหลังในทะเล เชน ปะการังออน ปะการังโครงรางแข็ง กุงมังกร หมึกกระดองกนไหม แมงกะพรุน เมนทะเลหนามยาว เปนตน
๑.๕ ปลาเศรษฐกิจ เปนสวนที่จัดแสดงใหผูเขาชมไดรูจักปลาทะเลชนิดตางๆ ที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ ทั้งใน
ดานของการนำมาบริโภคเปนอาหาร เปนสัตวทะเลสวยงาม หรือนำมาใชประโยชนเพื่อเปนสวนประกอบในยารักษาโรค เชน
ปลากะรัง ปลานวลจันทร ปลากะพง ปลาอีคุด ปลาสรอยนกเขา ปลาหูชาง ปลาผีเสื้อ และมาน้ำ เปนตน
มหาวิทยาลัยบูรพา
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๑.๖ ปลารูปรางแปลกและปลามีพิษ เปนการจัดแสดงใหผูเขาชมไดศึกษาถึงปลาบางชนิด
ที่มีรูปรางแปลก และบางชนิดมีความสามารถในการปรับตัวใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอม เชน ปลา
ลิ้นหมา ปลาวัว ปลาไหลทะเล ปลาปกเปา ปลาสิงโต ปลาอุบ และ ปลากะรังหัวโขน เปนตน
๑.๗ ปลาที่มีขนาดใหญและอาศัยอยูในน้ำคอนขางลึกและทะเลเปด เปนการจัดแสดง
ใหเห็นปลาชนิดตางๆ ที่มีขนาดคอนขางใหญ เชน ปลาหมอทะเล ปลากระเบน ปลาฉลาม ปลา
ตะคองเหลือง ปลาชอนทะเล ปลาโรนัน เปนตน
๑.๘ บอเตาทะเลและฉลาม เปนตูจัดแสดงอยูดานนอกอาคารแสดงพันธุสัตวน้ำจัดแสดง
กลุมสัตวเลื้อยคลานบางชนิด ไดแก เตากระ ฉลามหนาดิน เปนตน
๒. พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรทางทะเล
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรตั้งอยูบริเวณชั้น ๒ ของอาคารสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล เปน
สวนที่จัดแสดงใหในรูปแบบของนิทรรศการ ดังนั้นทรัพยากรที่ใชในการจัดแสดงจะเปนรูปแบบ
นิทรรศการที่ประกอบดวยแผนขอมูล ตัวอยางสิ่งมีชีวิตในทะเลที่ทำการเก็บรักษาดวยวิธีการตางๆ
เชน ตัวอยางที่ดองดวยน้ำยาฟอรมาลิน ตัวอยางแหง ตัวอยางสัตวสตั๊ฟ เปนตน โดยการจัดแสดง
แบงออกเปน ๒ สวนหลักๆ ไดแก
สวนแรก จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจทางดานการฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และดานวิทยาศาสตรการประมง
สวนที่สอง จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของทะเล ระบบนิเวศ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัย
อยูในทะเล รวมทั้งความสำคัญของทะเลที่มีตอมนุษย ดังมีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ นิทรรศการเรื่องราวของอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตในทะเล โดยใหความรูตั้งแตสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็กๆ ที่อาศัยอยูในทะเล คือ แพลงกตอนซึ่งมีบทบาทสำคัญของหวงโซอาหารในทะเล สาหราย
และหญาทะเล ฟองน้ำ สัตวที่มีโพรงลำตัว เชน ปะการัง ดอกไมทะเล แมงกะพรุน เปนตน สัตวจำพวก
หนอนทะเล เชน หนอนตัวแบนหนอนปลอง หนอนริบบิ้น เปนตน สัตวจำพวกหอย เชน หอยฝาเดียว
หอยฝาคู หมึก และหอยงวงชาง เปนตน สัตวที่มีขอปลองในทะเล เชน ปู กุง กั้ง และแมงดาทะเล
เปนตน สัตวจำพวกคอรเดทในทะเล เชน เพรียงหัวหอม แอมฟออกซัส และสัตวทะเลที่มีกระดูก
สันหลัง ชนิดตางๆ ไดแก ปลาทะเล โลมา พะยูน เตาทะเล และจระเขน้ำเค็ม รวมทั้งเรื่องราวของ
ทะเล และสิ่งมีชีวิตในทะเลยุคดึกดำบรรพ เปนตน
๒.๒ นิทรรศการเรื่องราวของทะเล และระบบนิเวศในทะเล ในนี้จะกลาวถึงการแบงเขต
ของทะเล และระบบนิเวศตางๆ ในทะเล รวมทั้งพืช และสัตวทะเลที่อาศัยอยูในแตละระบบนิเวศ
โดยเริ่มตั้งแตระบบนิเวศของปาชายเลน ระบบนิเวศหาดหิน ระบบนิเวศหาดทราย และหาดโคลน
ระบบนิเวศแนวปะการัง เปนตน
๒.๓ นิทรรศการเกี่ยวกับความสำคัญของทะเลที่มีตอมนุษย เปนสวนที่จัดแสดงนิทรรศการ
เกี่ยวกับความสำคัญของทะเลที่มีตอมนุษย เชน เปนแหลงทำการประมงโดยใชเครื่องมือประมงทะเล เชน โปะ และเรือประมงทะเล
ชนิดตางๆ เปนเสนทางคาขาย และเดินทางติดตอกันของมนุษยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งตองพบกับอุปสรรคนานาประการ
จากคลื่น ลม และพายุ จนทำใหเรืออัปปางเกิดเปนเรื่องราวของการขุดคน และศึกษาโบราณคดีใตน้ำ เปนตน
๒.๔ หองพิพิธภัณฑเปลือกหอย และวิวัฒนาการของหอยในหองนี้จะจัดแสดงเกี่ยวกับ
เปลือกหอยที่พบในทะเลกลุมตางๆ ไดแก ลิ่นทะเล หอยฝาเดียว หอยฝาคู หอยงวงชาง และหอยงาชาง เปนตน รวมทั้งนิทรรศการ
ความรูเกี่ยวกับหอยแตละกลุม วิวัฒนาการของหอยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และการแบงกลุมของหอยที่มีอยูในโลก
จากการใหบริการสถานเลี้ยงสัตวน้ำเค็มและพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรทางทะเล ซึ่งเปนแหลงเรียนรูชีวิตสัตวทะเล และ
เรื่องราวของทะเล ทำใหในแตละปมีผูสนใจหลากหลายสาขาอาชีพเขาเยี่ยมชมเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะในปงบประมาณ ๒๕๕๓
จำนวน ๗๖๒,๐๐๐ คน
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๕. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยบูรพาไดกำหนดนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ เพื่อเปนการปลูกจิตสำนึกใหกับนิสิต บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปใหเกิดความรูสึกตระหนักถึงความสำคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออก ซึ่งมีวัฒนธรรมหลากหลายอันเกิดจาก
ภูมิปญญาของชุมชนทองถิ่นที่สืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปจจุบันเปนระยะเวลาอันยาว
นานสมควรไดรับการอนุรักษใหคนรุนหลังไดรับทราบและชวยกันสืบสานใหคงไวสืบไป
ในปการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ มหาวิทยาลัยบูรพาไดดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ และ
สงเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เชน โครงการเกี่ยวกับการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น
โครงการเกี่ยวกับดนตรีไทย การประกวดรองเพลงลูกทุง โครงการสืบสานประเพณีทองถิ่น
โครงการจัดคายศิลปวัฒนธรรม เปนตน จำนวน ๒๑๘ โครงการ งบประมาณสนับสนุน
๘,๙๔๕,๘๖๕ บาท สวนใหญเปนโครงการที่ไดรับทุนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย รอยละ
๗๖.๕๑ รองลงมาเปนทุนจากแหลงทุนอื่น รอยละ ๗.๗๐ และเงินอุดหนุนรัฐบาลรอยละ
๑๕.๗๘
จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำแนกตามสวนงาน/หนวยงาน และแหลงทุน ปงบประมาณ ๒๕๕๓
สวนงาน/หนวยงาน
คณะการจัดการและการทองเที่ยว
คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
คณะแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะโลจิสติกส
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสหเวชศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ

เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินรายไดมหาวิทยาลัย
๑
๑
๑
๒
๒
๑
๑
๑
๓
๑
๒

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๓๖,๙๐๐
๘๐,๐๐๐
๑๑๒,๐๐๐
๗๘,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๓๖,๙๐๐
๒๙๔,๕๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๙๐,๐๐๐

๑
๖
๒
๑๕
๘
๔
๕
๖
๔
๒
๔
๒๑
๔
๒
๑
๒๓
๓๒
๖
-

๖๐,๐๐๐
๙๒,๕๘๐
๔๑,๗๖๕
๓๘๙,๖๓๐
๗๐,๐๑๙
๖๑,๕๗๐
๑๒๘,๕๕๕
๑๒๙,๐๘๐
๑๙๗,๒๖๗
๓๖,๐๐๐
๑๒,๕๐๐
๑,๑๙๗,๙๘๐
๑๐๒,๐๐๐
๘,๒๘๑
๑,๑๐๓,๕๒๐
๒,๘๔๗,๐๕๕
๕๘,๐๐๐
-

แหลงทุนอื่น
๑
๑๖
๔
๑
๑
๑
-

๑๐๐,๐๐๐
๒๐๘,๙๕๐
๑๕,๐๐๐
๗,๐๐๐
๒๐๗,๐๐๐
๑๕๑,๓๐๐
-

มหาวิทยาลัยบูรพา

๘๓

สวนงาน/หนวยงาน

เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินรายไดมหาวิทยาลัย

สำนักบริการวิชาการ
สำนักหอสมุด
คณะอัญมณี
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
กองบริหารวิทยาเขตสระแกว
ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
-

๓๖,๙๐๐
๕๙๓
๗,๐๐๐
๖๑,๗๘๐
๖๑,๗๘๐
๒๕,๔๓๕
๔๕,๒๒๕
๗๐,๐๐๐

-

รวม

๒๓ ๑,๔๑๒,๑๐๐ ๑๗๑ ๖,๘๔๔,๕๑๕

๒๔

๘๔
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๓๐,๐๐๐
๖๓,๐๐๐
๓๖,๙๐๐
๔๐,๙๐๐
๖๘,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
-

๑
๑
๒
๗
๗
๒
๓
๒

แหลงทุนอื่น
๖๘๙,๒๕๐

๖. การดำเนินงานวิเทศสัมพันธ
๖.๑ การตกลงความรวมมือกับตางประเทศ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยไดดำเนินการสราง
เครือขายความตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาระหวาง
ประเทศ ๖๕ สถาบัน ๒๐ ประเทศ ดังนี้
ตารางชื่อสถาบันและประเทศที่ตั้งของสถาบันที่ไดตกลงลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา
สวนงาน/ชื่อสถาบันตางประเทศ
คณะการจัดการและการทองเที่ยว
Far East University
คณะพยาบาลศาสตร
The University of Maryland, College Park The United States of America
Wenzhou Medical College School of Nursing
University of Alberta
Houei Institute of Aging
Hanoi Medical College
Eulji University School of Nursing
The University of Victoria
Victoria University of Technology
Central Queensland University
Case Western Reserve University
George Mason University Fairfax
Foundation of Carolus Nursing Educational
Royal University of Phnom Penh
Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy
Katholieke Hogeschool Kempen
Can Tho Medical College
Eastern International University
Faculty of Nursing Kwassui Women’s College
คณะแพทยศาสตร
Faculty of Medicine
Dresden University of Technology
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยฮันกุก Hunkuk University OfForeign Studies (ศูนยเกาหลีศึกษา)
คณะโลจิสติกส
Korea Maritime University

ชื่อประเทศที่สถาบันตั้งอยู
สาธารณรัฐเกาหลี
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐประชาชนจีน
แคนาดา
ญี่ปุน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐเกาหลี
แคนาดา
เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ญี่ปุน
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐเกาหลี
มหาวิทยาลัยบูรพา

๘๕

สวนงาน/ชื่อสถาบันตางประเทศ
คณะวิทยาศาสตร
National University Corporation Ehime University
Brawijaya University of Indonesia
National University of Laos
School of Natural Science, Sungkyunkwan University
Graduate School of Natural Science & Technology, Okayama University
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
Vietnamese University of Physical & Sport II
DALI University
คณะศิลปกรรมศาสตร
Yunnan Arts University
Dali University
Kaspovar
Yunnan Arts and Craft
Vacation School
Chungnam national University
Hue University
Hanoi University of Fine Arts
HCMC University of Fine Arts
คณะศึกษาศาสตร
Yunnan Normal University Business School (YNUBS), P.R.China
วิทยาลัยนานาชาติ
Faculty of Cognitive Science, University of Trento, Italy.
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
วิทยาลัยแสงสวรรค (Sengsavanh College)
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
Faculty of Cognitive Science, University of Trento
The University of Maryland, Collage Park the United States of America
Universite of Paris X Nanterre
Queensland Brain Institute, The University of Queensland
สำนักหอสมุด
Library Universiti Brunei Darussalam
Royal University of Phnom Penh Library
Library, UPT Perpustakaan UGM Universitas Gadjah Mada
Library, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia
Central Library of the National University Of Laos
Library , Perpustakaan Hamzah Sendut Universiti Sains Malaysia
Library , Perpustakaan Universiti Malaya
Institute of Economics Library

๘๖
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ชื่อประเทศที่สถาบันตั้งอยู
ญี่ปุน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐเกาหลี
ญี่ปุน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐฮังการี
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐอิตาลี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐอิตาลี
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
เครือรัฐออสเตรเลีย
เนการาบรูไนดารุสซาลาม
ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มาเลเซีย
มาเลเซีย
สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา

สวนงาน/ชื่อสถาบันตางประเทศ
Institute of Economics Library
University of Yangon Library
De La Salle University Library
University Library, University of the Philippines Diliman
Nanyang Technological University Lee Wee Nam Library
National University of Singapore Library
Library and Information Centre, Vietnam National University Hanoi
Natural Sciences Library Vietnam National University Ho Chi Minh City
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
Wenzhou Medical College (WMC)
Zhejiang Mariculture Center
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Department of Food Science, College of Agriculture and Life Science,
Cornell University,
วิทยาลัยเกษตรกรรมกำปงเฌอเตียล

ชื่อประเทศที่สถาบันตั้งอยู
สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา
สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา
สาธารณรัฐฟลิปปนส
สาธารณรัฐฟลิปปนส
สาธารณรัฐสิงคโปร
สาธารณรัฐสิงคโปร
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สหรัฐอเมริกา
ราชอาณาจักรกัมพูชา

๖.๒ กิจกรรมทางวิชาการระหวางประเทศ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยดำเนินการกิจกรรมทางวิชาการโครงการพัฒนาผานสำนักงานเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ (สพร.) จำนวน ๘ โครงการ โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรของสถาบันไทย
กับตางประเทศ (University Mobility in Asia and the Paciﬁc : UMAP) จำนวน ๔ โครงการ โครงการ GMS โครงการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตกับประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง จำนวน ๓ โครงการ โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร
ของสถาบันไทยกับตางประเทศ จำนวน ๙ โครงการ โครงการเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network :
AUN) จำนวน ๒ โครงการ และโครงการความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศอื่นๆ จำนวน ๒๑ โครงการ ดังนี้
ตารางโครงการพัฒนาผานสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ (สพร.)
สวนงาน/ชื่อหนวยงานตางประเทศ
คณะโลจิสติกส
University Kebangsaan Malaysia (UKM)
กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศมาเลเซีย
National University of Singapore
กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสิงคโปร
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว
คณะศิลปกรรมศาสตร
Jica
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
กระทรวงการตางประเทศ

ชื่อประเทศที่ตั้งสถาบัน

จำนวน จำนวน
บุคลากร นิสิต

รวม

มาเลเซีย

๑

-

๑

สาธารณรัฐสิงคโปร

๑

-

๑

สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว

๒
-

๑

๒
๑

ญี่ปุน

๑

-

๑

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

-

๓

๓

มหาวิทยาลัยบูรพา

๘๗

สวนงาน/ชื่อหนวยงานตางประเทศ
คณะอัญมณี
Technical University of Dresolen
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
The Thai Students` Association in
Japan under Royal Patronage (TSAJ)

ชื่อประเทศที่ตั้งสถาบัน

จำนวน จำนวน
บุคลากร นิสิต

รวม

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

๑

-

๑

ญี่ปุน

๑

-

๑

ตารางโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรของสถาบันไทยกับตางประเทศ
(University Mobility in Asia and the Paciﬁc : UMAP)
สวนงาน/ชื่อหนวยงานตางประเทศ
คณะพยาบาลศาสตร
School of Nursing and Midwifery,
Curtin University
School of Nursing, Wenzhou Medical
College
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเปยจิง ยูเนี่ยน
(Beijing Union University)
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
Wenzhou Medical College (WMC)

ชื่อประเทศที่ตั้งสถาบัน

จำนวน จำนวน
บุคลากร นิสิต

รวม

เครือรัฐออสเตรเลีย

๖

๑

๗

สาธารณรัฐประชาชนจีน

๘

-

๘

สาธารณรัฐประชาชนจีน

-

๑

๑

สาธารณรัฐประชาชนจีน

๕

๗

๑๒

ตารางโครงการ GMS โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตกับประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง
สวนงาน/ชื่อหนวยงานตางประเทศ

ชื่อประเทศที่ตั้งสถาบัน

คณะวิทยาศาสตร

โรงเรียนพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ราชอาณาจักรกัมพูชา

สยามบรมราชกุมารี (วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล)
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
มหาวิทยาลัยพลศึกษาโฮจิมินซิตี้
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน
(Yunnan Nationalities University)

๘๘

รายงานประจำป ๒๕๕๓

จำนวน จำนวน
บุคลากร นิสิต

รวม

-

๑

๑

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

-

๑

๑

สาธารณรัฐประชาชนจีน

-

๑

๑

ตารางโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรของสถาบันไทยกับตางประเทศ
(ASEM-DUO Fellowship Progamme/ DUO-Thailand)
สวนงาน/ชื่อหนวยงานตางประเทศ
คณะพยาบาลศาสตร
University of Posto
Kempen University
University of East Anglia
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
Wenzhou University
Chungnam National University
KANDA University OfInternational Studies
คณะวิทยาศาสตร
Faculty of Civil Engineering, Czech
Technical University
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
University of Trento
University of Innsbruck

ชื่อประเทศที่ตั้งสถาบัน

จำนวน จำนวน
บุคลากร นิสิต

รวม

สาธารณรัฐโปรตุเกส
ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
สหราชอาณาจักร

๑
๑
๑

๑
-

๑
๒
๑

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐเกาหลี
ญี่ปุน

-

๓๘
๕
๔

๓๘
๕
๔

สาธารณรัฐเช็ก

๑

-

๑

สาธารณรัฐอิตาลี
สาธารณรัฐออสเตรีย

๑
-

๑
๑

๒
๑

ตารางแสดงโครงการเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network : AUN)
สวนงาน/ชื่อหนวยงานตางประเทศ
คณะศึกษาศาสตร
ASEAN University Network :
University of Malaya
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว

ชื่อประเทศที่ตั้งสถาบัน

จำนวน จำนวน
บุคลากร นิสิต

รวม

มาเลเซีย

๑

-

-

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

-

๑

๑

มหาวิทยาลัยบูรพา

๘๙

ตารางแสดงโครงการความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศอื่นๆ
สวนงาน/กิจกรรม

ชื่อหนวยงานตางประเทศ

คณะแพทยศาสตร
ทุนโครงการสถาบันการศึกษาสภาพ สถาบันการศึกษาสภาพแวดลอม
แวดลอมโลกแหงสหรัฐอเมริกา
โลก (กระทรวงการตางประเทศ
สหรัฐอเมริกา)
Project Bridging the GAP L 12
Cal Gustav Corus Dresden
University Hospital at the
Dresden University of
Technology
คณะวิทยาศาสตร
แลกเปลี่ยนนิสิต
Brawijaya University
แลกเปลี่ยนนิสิตและคณาจารย
Universidad de Murcia
(Erasmus Mundus : Bridging
the Gap)
แลกเปลี่ยนนิสิตและคณาจารย
Atilim University
(Erasmus Mundus: Bridging
the Gap)
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
มหาวิทยาลัยพลศึกษาโฮจิมินซิตี้
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกีฬาไทย
มหาวิทยาลัยตาลี่
แลกเปลี่ยนนิสิตจีน
Arts Exchange Exhibition
แลกเปลี่ยนบุคลากร
แลกเปลี่ยนนิสิตไทย
Arts Exchange
แลกเปลี่ยนนิสิตไทย
รวมงานเฉลิมฉลอง
คณะศึกษาศาสตร
การสงอาจารยศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก
การสงอาจารยศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก
เปนที่ปรึกษาของโครงการ UNESCO
ประจำประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพคณาจารยวิทยาลัยสรางครู
ประชุมวิชาการ

๙๐

รายงานประจำป ๒๕๕๓

จำนวน จำนวน
ชื่อประเทศที่ตั้งสถาบัน บุคลากร นิสิต รวม
สหรัฐอเมริกา

-

๑

๑

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

๒

-

๒

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ราชอาณาจักรสเปน

-

๓
๒

๓
๒

สาธารณรัฐตุรกี

๑

-

๑

๑

๙

๑๐

๒
๔
๔
๑

๙
๑๐
๑๐

๑๑
๑๔
๑๔

๕
๒

๘
๑
-

๘
๕
๑
๒

University of Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส

๑

-

๑

Martin-Luther-University
Halle-Wittenberg
UNESCO

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน

๑

-

๑

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

๒

-

๒

วิทยาลัยสรางครู

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาชนจีน

๕

-

๕

๖

-

-

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกีฬาไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน
มหาวิทยาลัยตาลี่
สาธารณรัฐประชาชนจีน
Dali University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ChungnamNational
สาธารณรัฐเกาหลี
University
Dali University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
Yunnan Arts University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
Yunnan Arts University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
Yunnan ArtsUniversity
สาธารณรัฐประชาชนจีน

Institute of Vocational
Teacher and Instructor
Training, Tongji UNiversity

สวนงาน/กิจกรรม

ชื่อหนวยงานตางประเทศ

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
ทุนนิสิตระดับปริญญาโท โครงการ Meanchey University
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
โครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา
ดานการศึกษาตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

จำนวน จำนวน
ชื่อประเทศที่ตั้งสถาบัน บุคลากร นิสิต รวม
ราชอาณาจักรกัมพูชา

-

๑

๑

ราชอาณาจักรกัมพูชา

-

๑

๑

๖.๓ โครงการแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรม
ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรม จำนวน ๑๐ โครงการ ดังนี้
ตารางโครงการแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรม
สวนงาน / สถาบัน / ประเทศที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
คณะการจัดการและการทองเที่ยว
Far East University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
คณะพยาบาลศาสตร
ประเทศญี่ปุน
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
มหาวิทยาลัยตาลี่ / สาธารณรัฐประชาชนจีน
“โครงการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓”
มหาวิทยาลัยพลศึกษา โฮจิมินห
“โครงการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมและกีฬา”
คณะศิลปกรรมศาสตร
Yunnan Arts University / P.R. China
Dali University / P.R.China
Kaposvar University / Hungrary
Kalabhavana Visvabarati University , India
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเอะฮิเมะ (Ehime University) และ
มหาวิทยาลัยคัตซุย (Kwassui Woman’s College)
ประเทศญี่ปุน
มหาวิทยาลัยตาลี่ (DaliUniversity, P.R.China)

ประเภทกิจกรรม
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมตางชาติ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเรียนรูขามวัฒนธรรม :
ศิลปะการเขียนและการรองรำแบบญี่ปุน”
กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมทางการกีฬา
ระยะเวลา ๑ เดือน โดยเนนการมีสวนรวมของนิสิตของสองสถาบัน
และ ๒ way
กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมทางการกีฬา
ระยะเวลา ๑ เดือน โดยเนนการมีสวนรวมของนิสิตของสองสถาบัน
โครงการ “Arts Exchange Exhibition 2010”
“The 11th Oriental Culture , Art and Sport Festival 2010”
Teacher Exchanges
Mini Arts Workshop
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุน โดยมีกิจกรรมแสดง
วัฒนธรรมไทย ณ หอง QS1 ๒๐๑ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑
มหาวิทยาลัยบูรพา และทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหวางวันที่ ๒๗ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓
โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Dali University,
P.R.China โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ เรื่อง “วัฒนธรรม
ประเพณีไทย” , “ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร” , “นาฎศิลปไทย” ,
“ศิลปะไทย” , “หัตถกรรมไทย” , “ดนตรีไทย” , “กีฬาไทย”และ
การศึกษาดูงานสถานที่สำคัญในจังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ ๕ สิงหาคม
ถึง ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓
มหาวิทยาลัยบูรพา

๙๑

๗. ความรวมมือกับองคกรภายในประเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ไดแสวงหาความรวมมือกับสวนราชการและองคกรเอกชน เพื่อสรางเครือขายในดานวิชาการ
และดานการพัฒนานิสิต รวมถึงการสรางความรวมมือในการใหบริการวิชาการแกสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในสาขาวิชาตางๆ
ซึ่งเปนบทบาทของมหาวิทยาลัยบูรพาที่จะสนองตอบตอการพัฒนาประเทศในทุกดาน ป พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้ มหาวิทยาลัยบูรพา
ไดตกลงทำความรวมมือกับสวนราชการและองคกรเอกชนภายในประเทศ ดังนี้
๑. ผูชวยศาสตราจารย บุญมา ไทยกาว รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต เขารวมโครงการศูนยฝกนักศึกษาวิชาทหาร
แข็งขัน สถานศึกษารวมใจมุงไปสูมาตรฐานเดียวกัน กับ พลตรีวินัย สรางสุขดี ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔
๒. ศาสตราจารย นายแพทย สมพล พงศไทย อธิการบดี และผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีภรณ ทรัพยกรานนท
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ลงนามความรวมมือทางการพัฒนาบุคลากรในการเพิ่มพูนองคความรู และพัฒนาบุคลากร
เพื่อใหมีศักยภาพทางวิชาการและการวิจัย รวมทั้งการใหบริการดานการรักษาพยาบาล ในการทำงานเพื่อแกไข และลดปญหา
สุขภาพของประชาชนในสังคมและประเทศชาติ กับโรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
๓. ศาสตราจารย นายแพทย สมพล พงศไทย อธิการบดี และผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีภรณ ทรัพยกรานนท
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ลงนามความรวมมือระหวางกันทางดานการศึกษา การผลิตมหาบัณฑิตทางดานการพยาบาลจิตเวช
การสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัยและการพัฒนาทรัพยากรดานอื่นๆ กับอธิบดีกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข
๔. รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะแพทยศาสตร ลงนามความรวมมือทางวิชาการดานการจัดตั้งหนวยวิจัย
คลินิกระหวางสถาบันแพทยศาสตรภายใตการประสานงานของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ๑๗ สถาบัน เรื่อง
การแลกเปลี่ยนขอมูล กับเลขาธิการกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย และผูอำนวยการเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัล ฉกรรจแดง คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ ผูชวยศาสตราจารย
ดร.อานนท ไชยสุริยา หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก สรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษ โรงเรียนระยองพาณิชยการ
กับ ดร.วรเทพ ภูมิภักดีพรรณ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนระยองพาณิชยการ และนายไพศาล เชาวนดี ผูอำนวยการ
โรงเรียนระยองพาณิชยการ
๖. คณะโลจิสติกส ความรวมมือผลิตและพัฒนาบุคลากรเดินเรือพาณิชยและมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการ
เดินเรือตามมาตรฐาน IMO Model Course กับศูนยฝกพาณิชยนาวี
๗. คณะโลจิสติกส ลงนามความรวมมือเพื่อสราง และพัฒนาวิชาการดานการขนสง และโลจิสติกส โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โลจิสติกสดานการขนสงสินคาทางทะเล และการคาระหวางประเทศระหวางสองสถาบัน กับสมาคมเจาของ และตัวแทนเรือ
กรุงเทพฯ
๘. คณะโลจิสติกส ลงนามความรวมมือทางดานวิชาการดานการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมดาน
การศึกษาและวิชาการ การใชทรัพยากรทางการศึกษา และการจัดกิจกรรมพิเศษ กับสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย

๙๒
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๙. ศาสตราจารย ดร.สุชาติ อุปถัมภ อธิการบดี ในนามภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร ลงนามความรวมมือพัฒนา
งานวิจัย ผลิตนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษา และการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรรวมกันกับศูนยปฏิบัติการ
วิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาติ
๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ลงนามความรวมมือโครงการ
ความรวมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี กับสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ลงนามความรวมมือทางดานวิชาการ
กับคณะวิทยาศาสตร ๒๔ สถาบัน กับสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ลงนามความรวมมือแสดงเจตจำนง
ที่จะใหความรวมมือดานทรัพยากร บุคลากรและการดำเนินงานใหการจัดการระบบคุณภาพสำหรับหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน
ISO/IEC ๑๗๐๒๕ กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)
๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ลงนามความรวมมือโครงการอบรม
นักเรียนอัจฉริยภาพพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กับองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี กับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี ๑,๒ และ ๓
๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ลงนามความรวมมือโครงการ
ความรวมมือดานวิชาการและวิจัยของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน กับผูอำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤกษฎิ์
จ.ฉะเชิงเทรา
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา ทำความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
๑๖. อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา และคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา ทำความรวมมือทางวิชาการ กับ Vietnamese
University of Physical & Sport II
๑๗. อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา และคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา ทำความรวมมือทางวิชาการ กับ DALI
UNIVERSITY
๑๘. อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา และคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา ลงนามความรวมมือการดำเนินงานลงน้ำ
ลดพุง ลดโลกรอนกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
๑๙. อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา และคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา ทำความรวมมือทางวิชาการ กับ การกีฬา
แหงประเทศไทย
๒๐. อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา และคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา ทำความรวมมือทางวิชาการ เรื่อง
การออกกำลังกายในผูสูงอายุกับศูนยสมเด็จพระสังฆราชเพื่อผูสูงอายุ สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ กรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข
๒๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา ทำขอตกลงวาจาง การจัดทำแผนและระบบพัฒนากีฬาเปนเลิศ กับ การกีฬา
แหงประเทศไทย
๒๒. รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ มีรัตน คณบดีคณะสหเวชศาสตร ลงนามความรวมมือสงเสริมความรวมมือ
ในการจัดทำโครงการและดำเนินการหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอน สงเสริมความรวมมือทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษา สงเสริมความรวมมือทางดานการวิจัย โดยการแลกเปลี่ยนผูทรงคุณวุฒิ
ผูเชี่ยวชาญ อาจารยผูสอน นักวิจัยและทรัพยากรทางการศึกษาและสงเสริม สนับสนุน ความรวมมือจัดตั้งเครือขายการคนควา
และวิจัย รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร กับ ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย ไวยนันท คณบดีคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๒๓. อาจารยสมาน สรรพศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ลงนามความรวมมือโครงการความรวมมือทางวิชาการ
รวมกันรางหลักสูตรปริญญาเอก กับ คณบดีคณะวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
๒๔. อาจารยสมาน สรรพศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ลงนามความรวมมือทางดานวิชาการดนตรี กับกรรมการ
รองผูจัดการใหญ บริษัท สยามดนตรียามาฮา จำกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา

๙๓

๒๕. รองศาสตราจารย ดร.มนตรี แยมกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร ลงนามรวมมือดำเนินโครงการพัฒนาวิชาชีพครู
โดยใชสื่อโทรทัศนและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)
๒๖. รองศาสตราจารย ดร.มนตรี แยมกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร ลงนามความรวมมือทางวิชาการในการสง
นักเรียน จาก Yunnan Normal University Business School (YNUBS) มาฝกสอนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน จังหวัดชลบุรี
กับองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี
๒๗. คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ลงนามความรวมมือโครงการปรับปรุงโคมไฟสาธารณะประเภทหลอด
ฟลูออเรสเซนต กับการไฟฟาสวนภูมิภาค
๒๘. คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร ลงนามความรวมมือกันทางวิชาการในการจัดทำหลักสูตร “ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธและสื่อสารมวลชน” กับกรมประชาสัมพันธ โดยสถาบันการประชาสัมพันธ
๒๙. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด ลงนามความรวมมือโครงการพัฒนาระบบเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
(ThaiLIS) กับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศจำนวน 74 แหง
๓๐. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด ลงนามความรวมมือขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) หองสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐในสวนภูมิภาค จำนวน ๒๐ แหง
๓๑. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด ลงนามความรวมมือเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชลบุรี (CHONLINET)
กับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี จำนวน ๙ สถาบัน
๓๒. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด ลงนามความรวมมือการใชบทเรียนออนไลน กับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
๓๓. ศาสตราจารย ดร.สุชาติ อุปถัมภ อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารยเสรี ชิโนดม คณบดีคณะวิทยาศาสตร
และสังคมศาสตร รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตสระแกว บันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวางมหาวิทยาลัยบูรพา
กับ วิทยาลัยชุมชนสระแกว เรื่อง สงเสริมความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบัน กับ นายศุภชัย ยุวถาวร ประธานกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนสระแกว อาจารยศิระพจต จริยาวุฒิกุล ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแกว
๓๔. ศาสตราจารย ดร.สุชาติ อุปถัมภ อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา และอาจารยเสรี ชิโนดม คณบดีคณะวิทยาศาสตร
และสังคมศาสตร บันทึกขอตกลงความรวมมือ ดานโครงการหยั่งรากแกวภาคการศึกษา สรางนักพัฒนาซอฟตแวรอาชีพดวย
(Personal Software process PSP Academic Initiative) ระหวาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กับ
มหาวิทยาลัยบูรพา กับ นายสุพัทธ พูผกา รองผูอำนวยการ ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ นายเฉลิมพล ตูจินดา เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๓๕. อาจารยพิสิษฐ บึงบัว ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตสระแกว บันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแกว เรื่อง สงเสริมกิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษามหาวิทยาลัย รวมพัฒนารานคาปลีกทองถิ่น กับ นางสุชาดา
อิทธิจารุกูล กรรมการผูจัดการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

๙๔

รายงานประจำป ๒๕๕๓

สถิติพื้นฐานมหาวิทยาลัยบูรพา

๙๖

รายงานประจำป ๒๕๕๓

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
๑๘๙
๖๓๑ ๑,๕๑๗ ๓๔๑ ๑,๐๙๑ ๒๙๗ ๑,๖๑๕ ๑๐๑ ๔๗ ๑๔๘
๘๑๘ ๑,๒๗๐ ๑๒๘ ๖๐๓
๑๒๗ ๓๖๒
๓๒๒
๒๐๘
๔๘
๑,๓๓๔ ๑,๕๔๔ ๑,๐๒๐ ๑,๕๙๓ ๓๓๗ ๔๘๓
๕๔
๖๑
๔๐
๒๕๘ ๔๒๐
๒๐๖ ๓๙๓
๕,๔๙๗ ๑๑,๗๑๓ ๑๐๑ ๔๗ ๑๔๘

ปริญญาตรี

ปกติ
๑๘๙
คณะพยาบาลศาสตร
๘๘๖
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๗๕๐
คณะวิทยาศาสตร
๑,๓๑๘
คณะศึกษาศาสตร
๔๕๒
คณะวิศวกรรมศาสตร
๔๗๕
คณะศิลปกรรมศาสตร
๒๓๕
คณะสาธารณสุขศาสตร
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
๓๒๒
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
๒๐๘
วิทยาลัยนานาชาติ
๔๘
คณะแพทยศาสตร
๒๑๐
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
๔๗๓
คณะการจัดการและการทองเที่ยว
๑๔๖
คณะโลจิสติกส
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
๕๔
คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
๖๑
คณะสหเวชศาสตร
๔๐
คณะเภสัชศาสตร
๑๖๒
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร
๑๘๗
คณะวิทยาการสารสนเทศ
๖,๒๑๖
รวมทั้งวิทยาเขต

คณะ/วิทยาลัย
ปกติ พิเศษ
๗๙
๔๕
๔๐
๑๙
๘๙
๒๖
๒๕ ๓๔๗
๕๕
๑๖
๑๕
๔๕
๖
๑
๓
๕๐ ๔๖๔
๑๑
๑๑๙
๙๔
๑๐๙
๓
๑๖
๑
๘
๑๒
๔
๒๓๒ ๑,๔๗๐

ปริญญาเอก
พิเศษ รวม
๑๕๖ ๔๐๔
๖๗๑ ๑,๕๙๕
๔๓๐ ๑,๒๒๐
๖๙๑ ๒,๒๕๒
๘๗๓ ๑,๓๔๑
๑๔๓ ๖๒๘
๑๗๒ ๔๑๓
๔
๑
๔๗๕ ๕๒๕
๓๔๑
๒๐๘
๔๘
๑,๔๕๓ ๑,๖๖๓
๑,๑๑๔ ๑,๕๘๗
๔๔๖ ๕๙๕
๕๙
๕๔
๖๑
๔๐
๒๕๙ ๔๓๒
๒๑๘ ๔๑๕
๗,๑๐๒ ๑๓,๘๘๕

รวมทั้งหมด

รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ
๑๔ ๒๔๘
๑๒๔ ๑๔
๑๙ ๙๒๔
๑๙
๕๙
๑๔ ๗๙๐
๑๑๕ ๑๔
๑๑๗ ๑,๕๖๑
๓๗๒ ๑๑๗
๗๑
๔๖๘
๑๐ ๔๘๕
๑๐
๑๕
๕๑
๒๔๑
๔
๓
๑๑ ๑๑
๕๑๔
๕๐
๘
๘
๑๑
๓๔๑
๒๐๘
๔๘
๑๑๙
๒๑๐
๙๔
๔๗๓
๑๑๒
๑๔๙
๔๓
๔๓
๑๖
๕๙
๕๔
๖๑
๔๐
๓
๓
๙
๑๗๓
๖
๖
๑๖
๑๙๗
๑,๗๐๒ ๒๓๔ ๑๑ ๒๔๕ ๖,๗๘๓

ปริญญาโท

จำนวนนิสิตใหม มหาวิทยาลัยบูรพาปการศึกษา ๒๕๕๓

มหาวิทยาลัยบูรพา

๙๗

๑๐
๗๔
๑๐
๙๔

พิเศษ
๑๔๑
๓๔๔
๑๓๓
๖๑๘

รวม
-

ปกติ

๔๗

-

พิเศษ

๑๔๘

-

รวม

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

๑๙๗ ๘๔ ๒๘๑
๑๙
๑๙
๒๑๖ ๘๔ ๓๐๐
๖,๙๕๖ ๕,๖๗๕ ๑๒,๖๓๑ ๑๐๑

๑๓๑
๒๗๐
๑๒๓
๕๒๔

ปกติ

ปริญญาตรี

หมายเหตุ * หมายถึง คณะ/วิทยาลัยที่เปดศูนยในวิทยาเขตจันทบุรี
** หมายถึง คณะ/วิทยาลัยที่เปดศูนยในวิทยาเขตสระแกว

วิทยาเขตจันทบุรี
คณะศึกษาศาสตร*
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ*
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
คณะอัญมณี
รวมทั้งวิทยาเขต
วิทยาเขตสระแกว
คณะศึกษาศาสตร**
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวมทั้งวิทยาเขต
รวมทั้งมหาวิทยาลัย

คณะ/วิทยาลัย
๕๕
๕๕

พิเศษ
๕๕
๕๕

รวม
-

ปกติ

๔๓
๔๓
๔๓
๔๓
๒๓๒ ๑,๕๖๘ ๑,๘๐๐ ๒๓๔

-

ปกติ

ปริญญาโท

๑๑

-

พิเศษ

ปริญญาเอก

๑๓๑
๒๗๐
๑๒๓
๕๒๔

ปกติ
๕๕
๑๐
๗๔
๑๐
๑๔๙

พิเศษ
๕๕
๑๔๑
๓๔๔
๑๓๓
๖๗๓

รวม

๔๓
๔๓
๑๙๗ ๘๔ ๒๘๑
๑๙
๑๙
๒๑๖ ๑๒๗ ๓๔๓
๒๔๕ ๗,๕๒๓ ๗,๓๐๑ ๑๔,๘๒๔

-

รวม

รวมทั้งหมด

๙๘

รายงานประจำป ๒๕๕๓

ปกติ
๗๑๐
คณะพยาบาลศาสตร
๒,๕๔๓
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๒,๐๐๕
คณะวิทยาศาสตร
๓,๘๐๑
คณะศึกษาศาสตร
๑,๔๖๕
คณะวิศวกรรมศาสตร
๑,๑๘๑
คณะศิลปกรรมศาสตร
๕๔๖
คณะสาธารณสุขศาสตร
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
๑,๐๒๔
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
๖๖๐
วิทยาลัยนานาชาติ
๑๔๔
คณะแพทยศาสตร
๗๐๖
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
๑,๓๙๒
คณะการจัดการและการทองเที่ยว
๕๖๓
คณะโลจิสติกส
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา ๒๐๓
คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
๑๗๔
คณะสหเวชศาสตร
๔๐
คณะเภสัชศาสตร
๓๙๖
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร
๔๕๐
คณะวิทยาการสารสนเทศ
๑๘,๐๐๓
รวมทั้งวิทยาเขต

คณะ/วิทยาลัย

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
๗๔๔
๓๔
๑,๒๗๖ ๓,๘๑๙ ๕๙๔ ๒,๕๙๙ ๘๙๓ ๔,๖๙๔ ๑๑๗ ๕๑ ๑๖๘
๑,๔๓๙ ๒,๙๐๔ ๓๔๐ ๑,๕๒๑ ๒๙๐ ๘๓๖
๑,๐๒๔ ๖๖๐
๑๔๔
๓,๓๕๘ ๔,๐๖๔ ๒,๒๔๖ ๓,๖๓๘ ๗๐๘ ๑,๒๗๑ ๒๐๓
๑๗๔
๔๐
๔๖๕ ๘๖๑
๓๖๕ ๘๑๕
๑๒,๐๐๘ ๓๐,๐๑๑ ๑๑๗ ๕๑ ๑๖๘

ปริญญาตรี
ปกติ พิเศษ
๑๖๗ ๔๒๒
๘๐
๕๙
๑๕๘ ๑๙๐
๑๒๘ ๘๑๓
๙๖
๓๖
๕๐
๒๒ ๑๖๒
๘๖๒
๕
๑๓๐ ๑,๕๔๕
๒
๔๐
๒๘๕
๒๔๕
๑๙๐
๙
๑๖
๓๓
๑๒
๒๐
๗๖
๙
๘๑๖ ๕,๐๔๖
รวม
๕๘๙
๑๓๙
๓๔๘
๙๔๑
๑๓๒
๕๐
๑๘๔
๘๖๗
๑,๖๗๕
๔๒
๒๘๕
๒๔๕
๑๙๙
๔๙
๓๒
85
๕,๘๖๒

ปริญญาโท
ปกติ พิเศษ
๕๔
๕๔
๖๐
๒๘๓ ๙
๒๓
๖๔
๕๗
๕
๑๑๔ ๒
๖
๖๖๗ ๒๑๓
๒

รวม
๕๔
๕๔
๖๐
๔๓๒
๙
๒๓
๖๔
๕๗
๕
๑๑๔
๒
๖
๘๘๐

ปริญญาเอก

จำนวนนิสิตทั้งหมด มหาวิทยาลัยบูรพาปการศึกษา ๒๕๕๓
ปกติ
๙๓๑
๒,๖๕๖
๒,๒๒๓
๔,๓๒๙
๑,๕๐๑
๑,๑๙๐
๕๖๘
๒๘
๑๓๐
๑,๑๒๑
๖๖๐
๑๔๔
๗๐๖
๑,๓๙๒
๕๗๗
๑๔๗
๒๐๓
๑๗๔
๔๐
๔๑๘
๔๖๕
๑๙,๖๐๓

พิเศษ
๕๓๒
๑,๓๕๖
๗๘๔
๑,๙๐๖
๑,๕๓๕
๓๙๐
๔๕๒
๘๖๒
๑,๖๐๙
๒
๓,๖๔๓
๒ล๔๙๑
๘๙๘
๑๖
๔๗๗
๔๔๑
๑๗,๓๙๔

รวมทั้งหมด
รวม
๑,๔๖๓
๔,๐๑๒
๓,๐๐๗
๖,๒๓๕
๓,๐๓๖
๑,๕๘๐
๑,๐๒๐
๘๙๐
๑,๗๓๙
๑,๑๒๓
๖๖๐
๑๔๔
๔,๓๔๙
๓,๘๘๓
๑,๔๗๕
๑๖๓
๒๐๓
๑๗๔
๔๐
๘๙๕
๙๐๖
๓๖,๙๙๗

มหาวิทยาลัยบูรพา

๙๙

๒๔
๑๔๖
๑๘
๑๘๘

พิเศษ
๓๔๒
๑,๒๔๐
๓๘๙
๑,๙๗๑

รวม

๕๔๖ ๑๘๔ ๗๓๐
๑๘
๑๘
๕๖๔ ๑๘๔ ๗๔๘
๒๐,๓๕๐ ๑๒,๓๘๐ ๓๒,๗๓๐

๓๑๘
๑,๐๙๔
๓๗๑
๑,๗๘๓

ปกติ

ปริญญาตรี

๕๑

-

ปกติ พิเศษ

๑๖๘

-

รวม

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

๑๑๗

หมายเหตุ * หมายถึง คณะ/วิทยาลัยที่เปดศูนยในวิทยาเขตจันทบุรี
** หมายถึง คณะ/วิทยาลัยที่เปดศูนยในวิทยาเขตสระแกว

วิทยาเขตจันทบุรี
คณะศึกษาศาสตร*
คณะสาธารณสุขศาสตร*
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ*
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
คณะอัญมณี
รวมทั้งวิทยาเขต
วิทยาเขตสระแกว
คณะศึกษาศาสตร**
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ**
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวมทั้งวิทยาเขต
รวมทั้งมหาวิทยาลัย

คณะ/วิทยาลัย
๑๒๕
๒๖
๑๗๘
๓๒๙

พิเศษ

๑๐๔
๑๑๒
๒๑๖
๘๑๖ ๖,๔๐๗

-

ปกติ
๑๒๕
๒๖
๑๗๘
๓๒๙

-

-

-

รวม ปกติ พิเศษ รวม

ปริญญาเอก

๓๑๘
๑,๐๙๔
๓๗๑
๑,๗๘๓

ปกติ

๑๐๔
๑๑๒
๑๘๔
๔๐๐
๑๘,๒๓๕

๑๒๕
๒๖
๑๗๘
๒๔
๑๔๖
๑๘
๕๑๗

พิเศษ

รวมทั้งหมด

๑๐๔ ๑๑๒ ๕๔๖
๑๘
๒๑๖ ๕๖๔
๕,๕๙๑ ๖๖๗ ๒๑๓ ๘๘๐ ๒๑,๙๕๐

ปริญญาโท

๑๐๔
๑๑๒
๗๓๐
๑๘
๙๖๔
๔๐,๑๘๕

๑๒๕
๒๖
๑๗๘
๓๔๒
๑,๒๔๐
๓๘๙
๒,๓๐๐

รวม

๑๐๐

รายงานประจำป ๒๕๕๓

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
๑๓๔
๑๙๕
๖๑
คณะพยาบาลศาสตร
๕๙๘
๖๗๙
๘๑
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๒๓๓
๒๖๖
๓๓
คณะวิทยาศาสตร
๔๓๗ ๓๓๘ ๗๗๕ ๓๑ ๘๔ ๑๑๕
คณะศึกษาศาสตร
๒๙๙ ๒๙๓ ๕๙๒
คณะวิศวกรรมศาสตร
๑๗๘
๒๔๑
๖๓
คณะศิลปกรรมศาสตร
๑๐๖
๑๕๓
๔๗
คณะสาธารณสุขศาสตร
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
๑๐๗
๑๐๗
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
๗๒
๗๒
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะแพทยศาสตร
๑๐๗ ๖๕๒ ๗๕๙
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
๒๙๙ ๔๘๒ ๗๘๑
คณะการจัดการและการทองเที่ยว
๑๒๓ ๑๒๐ ๒๔๓
คณะโลจิสติกส
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา ๓๖
๓๖
คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
๑๙
๑๙
คณะสหเวชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร
๗๒
๑๐๗
๓๕
คณะวิทยาการสารสนเทศ
๒,๘๒๐ ๒,๒๐๕ ๕,๐๒๕ ๓๑ ๘๔ ๑๑๕
รวมทั้งวิทยาเขต

คณะ/วิทยาลัย
ปกติ พิเศษ
๒๘
๑๔
๒
๑๑
๒๓
๓๐
๒๒๖
๙
๒๘
๑
๕
๕๔
๓๖๙
๑
๒๑ ๗๖๐
๗
๑๐๑
๗๔
๓
๘๔
๒
๔
๑
๑
๔
๑๐๑ ๑,๗๖๒
รวม
๔๒
๑๓
๕๓
๒๓๕
๒๙
๕
๕๔
๓๗๐
๗๘๑
๗
๑๐๑
๗๗
๘๖
๕
๑
๔
๑,๘๖๓

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
ปกติ พิเศษ รวม
๔
๔
๑๒ ๒๗ ๓๙
๘
๘
๒
๒
๕
๕
๒๙ ๒๙ ๕๘

ผูสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาปการศึกษา ๒๕๕๒
รวม
ปกติ พิเศษ
๒๙๕
๑๔๘ ๑๔๗
๖๙๒
๘๓
๖๐๙
๓๒๓
๕๖
๒๖๗
๔๘๙ ๖๗๕ ๑,๑๖๔
๖๒๑
๓๐๐ ๓๒๑
๒๔๖
๖๘
๑๗๘
๒๐๗
๑๐๖ ๑๐๑
๓๗๘
๓๖๙
๙
๗๘๓
๗๖๒
๒๑
๑๑๙
๑๑๙
๗๒
๗๒
๘๖๐
๑๐๗ ๗๕๓
๘๕๘
๓๐๒ ๕๕๖
๓๒๙
๑๒๕ ๒๐๔
๕
๔
๑
๓๖
๓๖
๑๙
๑๙
๑
๑
๑๑๑
๓๙
๗๒
๒,๙๓๑ ๔,๑๓๘ ๗,๑๑๙

รวมทั้งหมด

มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๐๑

๒
๑
๓

พิเศษ
๒๔
๕๒
๓๓
๑๐๖

รวม
๘๔

ปกติ พิเศษ
๑๑๕

รวม

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

๓๗
๑๑๐
๗๓
๓๗
๑๑๐
๗๓
๒,๙๖๓ ๒,๒๘๑ ๕,๒๔๔ ๓๑

๒๒
๕๑
๓๓
๑๐๖

ปกติ

ปริญญาตรี

หมายเหตุ * หมายถึง คณะ/วิทยาลัยที่เปดศูนยในวิทยาเขตจันทบุรี
** หมายถึง คณะ/วิทยาลัยที่เปดศูนยในวิทยาเขตสระแกว

วิทยาเขตจันทบุรี
คณะศึกษาศาสตร*
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ*
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
คณะอัญมณี
รวมทั้งวิทยาเขต
วิทยาเขตสระแกว
คณะศึกษาศาสตร**
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ**
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวมทั้งวิทยาเขต
รวมทั้งมหาวิทยาลัย

คณะ/วิทยาลัย
พิเศษ
๒๙

๕๘

รวม ปกติ พิเศษ รวม

ปริญญาเอก

๕๑
๕๑
๘๗
๘๗
๑๓๘ ๑๓๘ ๙๔
๙๔
๖๓
๖๓
๑๕๗ ๑๕๗ ๑๐๑ ๒,๐๕๗ ๒,๑๕๘ ๒๙

ปกติ

ปริญญาโท

๕๑
๘๗
๒
๑
๑๔๑

พิเศษ
๕๑
๘๗
๒๔
๕๒
๓๓
๒๔๗

รวม

๙๔
๙๔
๖๓
๖๓
๑๑๐
๗๓
๓๗
๒๓๐ ๒๖๗
๓๗
๓,๑๒๔ ๔,๔๕๑ ๗,๕๗๕

๒๒
๕๑
๓๓
๑๐๖

ปกติ

รวมทั้งหมด

๑๐๒

รายงานประจำป ๒๕๕๓

จังหวัดชลบุรี
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองกิจการนิสิต
- กองบริการการศึกษา
- กองแผนงาน
- กองการเจาหนาที่
- กองคลังและทรัพยสิน
- กองอาคารสถานที่
- หนวยตรวจสอบภายใน
- ศูนยจีนศึกษา
- ศูนยปฏิบัติการโรงแรม
คณะการจัดการและการทองเที่ยว
คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร

สวนงาน/หนวยงาน

สายสนับสนุนวิชาการ

ผูมีความรู
อาจารย ผูมีความรู
ความ
รวม
ขาราชการ พนักงาน ชาวตาง
รวม ขาราชการ พนักงาน ความ
สามารถ
สามารถ
ประเทศ (ชาวไทย)
(ชาวไทย)
๑,๑๒๗
๒
๙๙๒
๓๑
๓๕
๒๑๔
๑๐๙๘ ๑๓๓
๘๑๘
๑
๓
๒
๑๙
๒๒๘
๑
๒๐๘
๒
๓๑
๒๙
๓
๓๒
๒๙
๒
๓๙
๓๗
๑
๑๙
๑๘
๔
๒๑
๑
๑๖
๖
๔๔
๓๘
๑
๓๒
๓๑
๘
๘
๒
๒
๑๖
๑๖
๑
๒
๔๓
๔๐
๕
๕
๑
๔
๓
๕
๓๕
๓๐
๓
๔๕
๙๖
๔๘
๑
๑๘
๑๗
๑
๒๕
๒๔
๓
๓
๑
๑๓
๑๒
๓
๔๗
๔๔
๕
๒๐
๓๑
๑๕๖
๑๐๐
๘
๘
๑๔
๑๔

คณาจารย

บุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา ปงบประมาณ ๒๕๕๓

๑๓๒
๕๔
๕
๗
๑๐
๑
๑
๓๐
๖
๖
๐

๒๕๕
๑
๖๑
๕
๙
๑
๑
๔๓
๒
๓
๗
๒
๑
๒
๐

ลูกจาง ลูกจาง
ประจำ มหาวิทยาลัย

๒,๖๑๒
๔
๓๔๓
๔๑
๔๘
๔๙
๒๑
๒๑
๔๖
๑๐๕
๘
๒
๒
๖๒
๙
๑๔๔
๔๕
๑๗
๒๑๑
๒๒

รวม

มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๐๓

สวนงาน/หนวยงาน

อาจารย ผูมีความรู
ขาราชการ พนักงาน ชาวตาง ความ
สามารถ
ประเทศ (ชาวไทย)
๑
๒
๔๐
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
๑
๖
คณะโลจิสติกส
๑
๔
๑๗
คณะวิทยาการสารสนเทศ
๒
๑
๖๓
๘๖
คณะวิทยาศาสตร
๒
๒
๒๐
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
๒
๑๖
๕๙
คณะวิศวกรรมศาสตร
๒
๑
๔
๓๑
คณะศิลปกรรมศาสตร
๗
๕
๑๙
๖๓
คณะศึกษาศาสตร
๒
๑
๑๕
๑๖
คณะสาธารณสุขศาสตร
๒
๕
๑๘
คณะสหเวชศาสตร
๑
๒๐
วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ
๕
๗
วิทยาลัยนานาชาติ
๑
๒๓
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
๑๐
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ
สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
สำนักคอมพิวเตอร
สำนักบริการวิชาการ
สำนักหอสมุด
ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ

คณาจารย
ผูมีความรู
รวม
รวม ขาราชการ พนักงาน ความ
สามารถ
(ชาวไทย)
๑๖
๑๖
๔๓
๑
๗
๖
๗
๐
๘
๘
๒๒
๑๐
๔๙
๓๙
๑๕๒
๐
๕
๕
๒๔
๓
๕๒
๔๙
๗๗
๑
๑๖
๑๕
๓๘
๗
๔๕
๓๘
๙๔
๓
๒๕
๒๒
๓๔
๑
๕
๔
๒๕
๐
๔๒
๑
๔๑
๒๑
๐
๑๒
๑๒
๑๒
๐
๓๓
๓๓
๒๔
๑
๔
๓
๑๐
๑
๕
๔
๒๔
๙๓
๖๙
๓
๓๘
๓๕
๒
๒๓
๒๑
๑๐
๕๘
๔๘
๓๕
๑๙๖
๑๖๑
-

สายสนับสนุนวิชาการ

๐
๐
๑
๑๑
๑
๕
๓
๑
๘
๔
๑๙

๒
๑
๐
๔
๑
๔
๓
๓
๒
๑
๔
๓
๔
๑
๘
๒
๗
๒
๑๑๒

ลูกจาง ลูกจาง
ประจำ มหาวิทยาลัย
๖๑
๑๕
๓๑
๒๑๖
๓๑
๑๓๘
๕๗
๑๔๕
๖๒
๓๑
๖๗
๒๗
๖๑
๑๕
๕
๑๐๙
๔๐
๓๐
๖๔
๓๒๗

รวม

๑๐๔

รายงานประจำป ๒๕๕๓

ขอมูล ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะอัญมณี
วิทยาเขตสระแกว จังหวัดสระแกว
กองบริหารวิทยาเขตสระแกว
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวมทั้งสิ้น

สวนงาน/หนวยงาน

สายสนับสนุนวิชาการ

ผูมีความรู
อาจารย ผูมีความรู
รวม
ขาราชการ พนักงาน ชาวตาง ความ
รวม ขาราชการ พนักงาน ความ
สามารถ
สามารถ
ประเทศ (ชาวไทย)
(ชาวไทย)
๒
๓๒
๓๐
๓
๑๖๔
๑๖๑
๑
๔๐
๓๙
๑
๙
๖๔
๕๔
๑
๓๐
๒๙
๔
๔
๑
๗
๓๓
๒๕
๕
๕
๑
๑๓
๑๒
๑
๑
๑
๑๘
๑๗
๑๓
๑๓
๒๙
๒๙
๑๓
๑๓
๐
๑๘
๑๘
๑๑
๑๑
๑,๑๘๐
๒
๓๑
๓๖
๒๒๓
๑,๑๙๑ ๑๓๔ ๑,๐๔๔
๙๐๑

คณาจารย

๑๓
๑๓๒

๑๔
๑๐
๑๐
๑๑
๑๐
๑
๒๗๖

ลูกจาง ลูกจาง
ประจำ มหาวิทยาลัย
๒๒๓
๑๑๔
๔๐
๓๗
๑๘
๑๙
๕๓
๒๓
๑๘
๑๒
๒,๗๗๙

รวม

หลักสูตรที่เปดสอน ปการศึกษา ๒๕๕๓
คณะ-วิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร

ระดับ

หลักสูตร

ปริญญาเอก Doctor of Philosophy
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาโท Master of Nursing
Science
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาตรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาตรี

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาค
ปกติ พิเศษ

สาขาวิชา
Nursing Science
พยาบาลศาสตร
Nursing Science

*
*
*

การบริหารการพยาบาล
การผดุงครรภขั้นสูง
การพยาบาลเด็ก
การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
การพยาบาลผูใหญ
การพยาบาลผูสูงอายุ
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
การพยาบาลอาชีวอนามัย
พยาบาลศาสตร
พยาบาลศาสตร (ตอเนื่อง)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ไทยศึกษา
สื่อสารการตลาด
ไทยศึกษา
การจัดการบริการสังคม
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เศรษฐศาสตร
นิเทศศาสตร
จิตวิทยา
การพัฒนาชุมชน
ประวัติศาสตร
ภาษาเกาหลี
ภาษาไทย
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับ
ชาวตางประเทศ
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
ศาสนาและปรัชญา
สารสนเทศศึกษา

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

มหาวิทยาลัยบูรพา

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

๑๐๕

คณะ-วิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร

ระดับ

ปริญญาเอก Doctor of Philosophy
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาโท

ปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร

หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

ปริญญาเอก Doctor of Philosophy
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

๑๐๖

รายงานประจำป ๒๕๕๓

สาขาวิชา
Biological Science
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรชีวภาพ
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
เคมี
เคมีศึกษา
คณิตศาสตร
คณิตศาสตรศึกษา
จุลชีววิทยา
ชีววิทยาศึกษา
ฟสิกส
ฟสิกสศึกษา
วาริชศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรชีวภาพ
วิทยาศาสตรพอลิเมอร
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
สถิติ
เคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
คณิตศาสตร
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
ชีววิทยา
ฟสิกส
ฟสิกสประยุกต
วาริชศาสตร
สถิติ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ (ตอเนื่อง)
Educational Administration
Human Resource Development
หลักสูตรและการสอน
เทคโนโลยีการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การศึกษาและการพัฒนาสังคม

ภาค
ปกติ พิเศษ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

คณะ-วิทยาลัย

ระดับ

ปริญญาโท

หลักสูตร

Master of Arts
Master of Education
การศึกษามหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร

ภาค
ปกติ พิเศษ
จิตวิทยาการปรึกษา
*
วิจัยวัดผลและสถิติศึกษา
*
Human Resource Development
*
Teaching English
*
เทคโนโลยีการศึกษา
*
*
การบริหารการศึกษา
*
*
การบริหารอาชีวศึกษา
*
การพัฒนาครุศึกษา
*
หลักสูตรและการสอน
*
*
เทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา
*
เทคโนโลยีวิจัยการศึกษา
*
*
จิตวิทยาการใหคำปรึกษา
*
*
วิจัยวัดผลและสถิติศึกษา
*
*
พัฒนศึกษา
*
*
การบริหารการศึกษา
*
วิชาชีพครู
*
*
การศึกษาปฐมวัย
*
*
การสอนคณิตศาสตร
*
การสอนนาฏยสังคีต
*
การสอนภาษาไทย
*
การสอนภาษาตางประเทศ
*
การสอนวิทยาศาสตร
*
การสอนศิลปะ
*
การสอนสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม *
*
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
*
เทคโนโลยีการศึกษา
*
*
เทคโนโลยีการศึกษา (ตอเนื่อง)
*
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา (ตอเนื่อง)
*
*
สาขาวิชา

ป.บัณฑิต

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

การศึกษาบัณฑิต

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรม
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมอุตสาหการ
เทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมไฟฟา

ปริญญาตรี

*
*
*
*
*
*
มหาวิทยาลัยบูรพา

*
*
*
*
*
*
*
*

๑๐๗

คณะ-วิทยาลัย
คณะศิลปกรรมศาสตร

ระดับ

หลักสูตร

วิศวกรรมอุตสาหการ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะสาธารณสุขศาสตร
ปริญญาโท

ปริญญาตรี

คณะแพทยศาสตร

ปริญญาตรี
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
ปริญญาโท

ปริญญาตรี

รายงานประจำป ๒๕๕๓

ทัศนศิลปและการออกแบบ
ทัศนศิลปและการออกแบบ
การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
เซรามิกส
การออกแบบผลิตภัณฑ
จิตรกรรม
ดนตรีและการแสดง
ดุริยางคศาสตร
นิเทศศิลป
ภาพพิมพ

ภาค
ปกติ พิเศษ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Master of Public Health Public Health
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสรางเสริมสุขภาพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดลอม
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร (ตอเนื่อง)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอเนื่อง)

*
*
*
*
*

วิทยาศาสตรการออกกำลังกายและการกีฬา
วิทยาศาสตรการออกกำลังกายและการกีฬา
วิทยาศาสตรการออกกำลังกายและการกีฬา
การออกกำลังกายและกีฬาศึกษา
สื่อสารมวลชนทางกีฬา

*
*
*
*
*

แพทยศาสตร

*

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

๑๐๘

สาขาวิชา

แพทยศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหาร
จัดการ
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารทั่วไป
การบริหารทั่วไป (ตอเนื่อง)
การปกครองทองถิ่น

*

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*

*

*

*
*
*
*
*

คณะ-วิทยาลัย

ระดับ

คณะการจัดการและการทองเที่ยว
ปริญญาโท

ปริญญาตรี

หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร
นิติศาสตร
นิติศาสตร (ภาคบัณฑิต)

การจัดการมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย
การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
การบัญชี
การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ (ตอเนื่อง)
การบัญชี
การบัญชี (ตอเนื่อง)

บัญชีมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต
คณะโลจิสติกส

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาโท

สาขาวิชา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

*

ภาค
ปกติ พิเศษ
*
*
*
*
*
*

*
*
*

การจัดการโลจิสติกส
การจัดการการขนสงและโลจิสติกส
วิทยาการเดินเรือ
การจัดการโลจิสติกส
การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
ธุรกิจพาณิชยนาวี (ตอเนื่อง)

*
*
*
*
*

การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปญญา
การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา
การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปญญา
การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา

*
*
*
*

คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
ปริญญาตรี การแพทยแผนไทยประยุกต แพทยแผนไทยประยุกต
บัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
ชีวเวชศาสตร
วิทยาศาสตรการแพทย
คณะเภสัชศาสตร
ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชศาสตร
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ภูมิสารสนเทศศาสตร
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีภูมิศาสตร *
ภูมิสารสนเทศศาสตร *

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
มหาวิทยาลัยบูรพา

*
*

๑๐๙

คณะ-วิทยาลัย

ระดับ
ปริญญาตรี

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาการสารสนเทศ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะอัญมณี

ปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
ปริญญาตรี

*
*
*
*

*
*
*

เทคโนโลยีทางทะเล

*

*

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีการเกษตร
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร

*
*
*
*

*
*
*
*

ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
การออกแบบเครื่องประดับ

*
*
*

*
*
*

คอมพิวเตอรธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง)
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการทรัพยากรมนุษย
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารทั่วไป
การบริหารทั่วไป (ตอเนื่อง)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ภูมิสารสนเทศศาสตร

*

บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
รายงานประจำป ๒๕๕๓

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ **
ภูมิศาสตร **

ภาค
ปกติ พิเศษ
*
*
*
*

Computer Science
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

๑๑๐

สาขาวิชา

*
*
*

เกษตรศาสตร

*

Public Administration
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

*

การบริหารงานทองถิ่น
การบริหารทั่วไป
นโยบายสาธารณะ
บริหารธุรกิจสำหรับผูบริหาร
การพัฒนาองคการและการจัดการ
สมรรถนะของมนุษย

*

*
*

*
*
*
*
*
*

คณะ-วิทยาลัย

ระดับ
ปริญญาโท

หลักสูตร
Master of Business
Administration
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิทยาลัยนานาชาติ
ปริญญาตรี

Bachelor of Arts
Bachelor of Business
Administration
Bachelor of Science

ภาค
ปกติ พิเศษ
*

สาขาวิชา
Business Administration
การจัดการสาธารณะ
การตลาด
การบัญชีบริหาร
การประกอบการ
ธุรกิจระหวางประเทศ
บริหารธุรกิจสำหรับผูบริหาร

*

*

Communication Skills for Human
Resource Development
Business Administration

*

Computer Science

*

*
*
*
*
*
*

*

หมายเหต ุ * เทคโนโลยีภูมิศาสตรเปลี่ยนชื่อสาขาเปน ภูมิสารสนเทศศาสตร
** เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เปลี่ยนชื่อสาขาเปน ภูมิศาสตร

มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๑๑

งบประมาณ มหาวิทยาลัยบูรพา ปงบประมาณ ๒๕๕๓
ตารางงบจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ปงบประมาณ ๒๕๕๓ จำแนกตามแผนงาน
แผนงาน
๑. แผนงานเสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม
๒. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
๓. แผนงานพัฒนาดานสาธารณสุข
๔. แผนงานสงเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
รวม

จำนวนเงิน (บาท)
๑๔,๗๔๑,๘๐๐
๙๔๕,๔๔๑,๗๐๐
๒๓,๔๓๗,๔๐๐
๒,๒๖๗,๖๐๐
๙๘๕,๘๘๘,๕๐๐

รอยละ
๑.๕๐
๙๕.๙๐
๒.๓๘
๐.๒๓
๑๐๐

ตารางงบจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ปงบประมาณ ๒๕๕๓ จำแนกตามประเภทรายจาย
แผนงาน
๑. งบบุคลากร
๒. งบดำเนินงาน
๓. งบลงทุน
๔. งบเงินอุดหนุน
๕. งบรายจายอื่น
๖. งบกลาง
รวม
ขอมูล วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

๑๑๒

รายงานประจำป ๒๕๕๓

จำนวนเงิน (บาท)
๕๔๓,๐๘๕,๙๐๐
๙๕,๖๔๒,๗๐๐
๒๕๕,๓๘๗,๑๐๐
๙๑,๗๗๒,๘๐๐
๙๘๕,๘๘๘,๕๐๐

รอยละ
๕๕.๐๙
๙.๗๐
๒๕.๙๐
๙.๓๑
๑๐๐

ตารางเงินรายไดมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ ๒๕๕๓ จำแนกตามแผนงาน
แผนงาน
๑. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา
๒. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม
๓. แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔. แผนงานบริการสุขภาพ
๕. แผนงานวิจัย
รวม

จำนวนเงิน (บาท)
๑,๘๒๒,๙๕๘,๔๐๐
๑๘,๑๓๗,๐๐๐
๑,๕๓๙,๔๐๐
๓๑๙,๐๕๕,๓๐๐
๒๓,๙๖๒,๐๐๐
๒,๑๘๕,๖๕๒,๑๐๐

รอยละ
๘๓.๔๑
๐.๘๓
๐.๐๗
๑๔.๖๐
๑.๑๐
๑๐๐

ตารางเงินรายไดมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ ๒๕๕๓ จำแนกตามประเภทรายจาย
แผนงาน
๑. งบบุคลากร
๒. งบดำเนินงาน
๓. งบลงทุน
๔. งบเงินอุดหนุน
๕. งบรายจายอื่น
๖. งบกลาง
รวม

จำนวนเงิน (บาท)
๒๒๗,๘๖๖,๐๐๐
๘๙๓,๒๒๔,๑๐๐
๕๐๘,๕๔๓,๑๐๐
๓๔๗,๑๘๘,๗๐๐
๖๔,๘๕๗,๗๐๐
๑๔๓,๙๗๒,๕๐๐
๒,๑๘๕,๖๕๒,๑๐๐

รอยละ
๑๐.๔๓
๔๐.๘๗
๒๓.๒๗
๑๕.๘๘
๒.๙๗
๖.๕๙
๑๐๐

ขอมูล วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๑๓

ภาคผนวก

งานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการตางประเทศ
สวนงาน/ชื่อผูวิจัย

ชื่องานวิจัย

คณะวิทยาศาสตร
ผศ.ดร.อุบลลักษณ รัตนศักดิ์ Utilization of blended ﬂuidized bed
combustion (FBC) ash and pulverized coal
combustion (PCC) ﬂy ash in geopolymer.
Isolation and characterization of a novel
อ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช
thermophilic-organic solvent stable lipase
from Acinetobacter baylyi.
Combination of the metropolis monte carlo
ผศ.ดร.สุชญา ผองใส
and lattice statics method for geometry
optimization of H-(Al)-ZSM-5.
ผศ.ดร.สุปราณี แกวภิรมย Controlled-release fertilizer based on chitosan
hydrogel : phosphorus release kinetics.
อ.ดร.อังคณา บุญดิเรก
อ.ดร.อารีรักษ ชัยวร

อ.ดร.วันศุกร เสนานาญ

รศ.ดร.วีรพงศ วุฒิพันธุชัย

ผศ.ดร.ปภาศิริ บารเนท

ชื่อ/ ป/ฉบับ/วันเดือนป/หนา
และประเทศของวารสารที่ตีพิมพ
Waste Management /2010 /30
/ 667-672
Applied Biochemistry and
Biotechnology /2010
Journal of Computational
Chemistry /2010

Science Journal
Ubonratchathani University /
2010 /1(1) /43-50
International Mathematical
A Review of cellular automata models of
Forum /2010 /5(61) /3023-3029
tumor growth.
The Characterization for the rotation-invariant International Journal of Pure
and Applied Mathematics /
Segal-Bargmann space
2010/61/ 43-52
Temporal genetic heterogeneity of juvenile Aquaculture Research /
2009/40 (10) /1111-1122
orange- spotted grouper (Epinephelus
coioides, Pisces : Serranidae).
Aquaculture /2009/296/58-64
Chilled storage of walking catﬁsh (Clarias
macrocephalus) semen crystallography and
density functional calculations.
Asian Journal of Water,
Molecular characterization of cytochrome
Environment and Pollution /
P450 1A (CYP1A) in Asia Sea bass (Lates
2010/7/43-51
calcalifer Bloch) an its application as a
biomarker in the Gulf of Thailand

คณะวิศวกรรมศาสตร
Sriborrirux, W.,Kraipui, S., “B-VIS Service-oriented Middleware for RFID
and Indra-Prayoong, N. Sensor Network”
(2009)

International Conference on
Sensor Networks, Information,
and Unbiquitous Computing,
Singapore, pp. 836-840
มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๑๕

งานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการตางประเทศ
สวนงาน/ชื่อผูวิจัย
Sae-ung, S. and
Boonamnuayvitaya, V.
(2009)
Rasmeemasmuang, T.
and Weesakul, S. (2009),
Sasaki, J., Sato, Y.,
Rasmeemasmuang, T.,
and Shibayama, T. (2009),
Asnachinda, P. and
Pinkaew, T. (2009),

Pirompugd, W.,Wang,
C. C.,and Wongwises, S.
(2010),
Yimsiri, S., Ratananikom,
W. and Likitlersuang, S.
(2009),

Prasopchaichana, K.
and Kwon, O-Y (2009),

Nguyen, P. N. D.,
Kubouchi, M., Sakai, T.,
Roces, S. A., Bacani, F. T.,
and Yimsiri, P. (2009)
Nguyen, T. H., Blasa, A. C.,
Cheng, E. R. S., Bunsa, N.,
Borja, J., Gallardo, S.,

๑๑๖

ชื่องานวิจัย

ชื่อ/ ป/ฉบับ/วันเดือนป/หนา
และประเทศของวารสารที่ตีพิมพ

“Amine-functionalized mesoporous materials 8th World Congress of Chemical
Engineering (WCCE8), Quebec,
for formaldehyde adsorption”
Canada
“One-Line Model Using the Combination of 6th International Conference
Polar and Cartesian Coordinates for Crenulate on Coastal Dynamics, Tokyo,
Japan
Shaped Bay”
“On the Mechanism of Organic-Rich Sediment 5th International Conference
on Asian and Paciﬁc Coasts,
Accumulation at the Head of Tokyo Bay”
Singapore, October 13-16, 2009.
“Axle Load Monitoring of Multiple Vehicles 33rd International Association
for Bridge and Structural
Using Dynamic bridge Responses”
Engineering Symposium on
Sustainable Infrastructure, 9-11
September 2009, Bangkok,
Thailand
“Correlations for wet surface ratio of ﬁn-and- International Journal of Heat
and Mass Transfer, Vol. 53, pp.
tube heat exchangers”
568-573
17th International Conference
“Investigation of some anisotropic
on Soil Mechanics and
characteristics of Bangkok Clay”
Geotechnical Engineering, 5-9
October 2009, Egypt, Vol. 1,
pp. 1068-1071
Asian Paciﬁc Conference for
“Sensor fusion by neural network and
Materials and Mechanics 2009,
wavelet analysis for drill-wear minitoring”
Yokohama, Japan, November
13-16, 2009, pp 361-364.
Proc. of The Joint Conference:
“The Effects of the Reinforcement on the
International Thermal
Degradation Behavior of Cloth-Type CFRP
Treatment Technologies and
under Microwave Dielectric Heating”
Hazardous Waste Combustors,
Cincinnati, OH, USA
Journal of Science and
“Preparation and characterization of nano
titania/activated carbon composite by sol-gel Technology, Vietnam Academy
of Science and Technology, Vol.
method – the effect of activated carbon

รายงานประจำป ๒๕๕๓

งานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการตางประเทศ
สวนงาน/ชื่อผูวิจัย
Ngaotrakanwiwat, P.,
and Hinode, H. (2009)
Santasnachok, M.,
Abella, L. C., Gaspillo,
P.-A. Hinode, H. (2009)

ชื่องานวิจัย
loading on surface properties and adsorption
of toluene”
“The effects of process parameters in the
removal of arsenic using treated laterite as
adsorbent”

ชื่อ/ ป/ฉบับ/วันเดือนป/หนา
และประเทศของวารสารที่ตีพิมพ
47, No. 5A, pp. 292-301

Journal of Science and
Technology, Vietnam Academy
of Science and Technology,
Vol. 47, No. 5A, pp. 302-308
Materials and Design, Vol. 31,
Chalee, W., Ausapanit, “Utilization of ﬂy ash concrete in marine
P., and Jaturapitakkul, C. environment for long term design life analysis” pp. 1242-249
(2010),
Coastal Engineering, Vol. 57,
“Numerical modeling of crenulate bay
Weesakul, S.,
pp. 184 – 193
Rasmeemasmuang, T., shapes”
Tasaduak, S. and
Thaichareon, C. (2010)
Proc. of the 2nd AUN/SEED-Net
Sutheerasak, E., Sanitjai, “Investigation on the combustion
Regional Conference on New
characteristics and emissions of a diesel
S., and Chanchona, S.
and Renewable Energy,
engine using preheated biodiesel oil”
(2010)
Chonburi, Thailand
Advanced Materials Research,
“Viscoelastic Properties of Galactomannan
Khounakvilay, K. and
Vols. 93-94, pp. 599-602
Sittikijyothin, W. (2010) Solutions”
Rondet, E., Rungsiyopas, “Hydrotextural Description of an Unsaturated KONA Powder and Particle
Journal, No. 27, pp. 174-185
M., Ruiz, T., Delalonde, Humid Granular Media: Application for
M., and Desfours, J. P. Kneading, Packing and Drying Operations”
(2009)
2nd AUN/SEED-Net Regional
“Effect of preparation conditions on
Kanha, W. and
properties and catalytic properties of mixed Conference on New &
Wongkaew, A. (2010)
Renewable Energy (RCNRE 2010),
oxide to selective CO oxidation”
Chonburi, Thailand
Sittikijyothin, W. (2010) “The analysis of tamarind seed polysaccharide: 2nd Regional Conference on
Biotechnology, pp. 81-86
a comparison of samples from different
sources in Thailand”
Energy & Fuels, Vol. xxx,
Pimchuai, A., Dutta, A., “Torrefaction of Agriculture Residue To
pp. xxx-xxx
Enhance Combustible Properties”
and Basu, P. (2010)

มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๑๗

งานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการตางประเทศ
สวนงาน/ชื่อผูวิจัย

ชื่องานวิจัย

ชื่อ/ ป/ฉบับ/วันเดือนป/หนา
และประเทศของวารสารที่ตีพิมพ

“Neural Network Based Modeling for a Batch 2nd AUN/SEED-Net Regional
Conference on New &
Crystallization Process”
Renewable Energy (RCNRE 2010),
Chonburi, Thailand
“The Effects of Microwave Irradiation on the Journal Materials Science and
Nguyen, P. N. D.,
Technology, Vol. 47, pp. 28-35
Kubouchi, M., Sakai, T., Material Characteristics of Unidirectional
Roces, S. A., Bacani, F. T., Carbon Fiber Reinforced Plastics (UD-CRFPs)”
and Yimsiri, P. (2010)
Proc. 2nd ASEAN Civil
“Accuracy and Precision of Alternative Soil
Yimsiri, S. (2010)
Engineering Conference, 2ACEC,
Water Content Determination”
Vientiane, Laos, pp. 231-238
AUN/SEED-Net 2nd Regional
“The screening of microorganisms for the
Thaweesak, S.,
Conference on Global
Phongchai, N., Sirikhot, S., biodegradation of anionic surfactants by
Environment, Ho Chi Minh City,
and Jangiam, W. (2010) using bioinformatics”
Vietnam, pp. 20-27
AUN/SEED-Net 2nd Regional
Jangiam, W., Phongchai, “The screening of microorganisms for the
Conference on Global
N., Sirikot, S., Oum-in, K., biodegradation of sodium dodecyl sulfate
Environment, Ho Chi Minh
and Thongnoppakun, O. and linear alkyl benzene sulfonate from
City, Vietnam, pp. 151-158
industrial detergent sludge”
(2010)
AUN/SEED-Net 2nd Regional
“Adsorption of formaldehyde vapor by
Sae-ung, S. and
Boonamnuayvitaya, V., amine-functionalized mesoporous materials” Conference on Global
Environment, Ho Chi Minh
(2010)
City, Vietnam, pp. 166-171
Proc. 2nd ASEAN Civil
Boongrapue, N., Panwai, “Drive-Through Toll Collection System:
Engineering Conference, 2ACEC,
Impact Evaluation”
S., and Hiripai, C.
Vientiane, Laos, pp. 375-391
Proc. 2nd ASEAN Civil
“Experimental investigation of chloride
Sumranwanich, T.,
threshold of concrete with limestone powder Engineering Conference, 2ACEC,
Wanichlamlart, C.,
Vientiane, Laos, pp. 70-81
Tangtermsirikul, S., and and ﬂy ash”
Wongkaew, A. (2010)
The 3rd Technology and
“Compressive strength and thermal
Koonthong, S.,
Innovation for Sustainable
conductivity of concrete masonry block
Chawkitchareon, P.,
Development International
and Chalee, W. (2010), containing plastic label waste”
Conference, TISD 2010,
Thailand, pp.801-804
Oudompaseuth, V. and
Daosud, W. (2010)

๑๑๘

รายงานประจำป ๒๕๕๓

งานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการตางประเทศ
สวนงาน/ชื่อผูวิจัย

ชื่องานวิจัย

Somsirikarnjanakoon, T. “The defect reduction in Parking Break
and Chantasa, R. (2010) Production Processes”
Laipradit, P., Charote, “Simulation Analysis of 2 stages CO2 Heat
W., Suntornprasert, K., Pump Water Heater”
and Koupratoom, K. (2010)

“Long term performance of chloride biding
capacity in ﬂy ash concrete in a marine
environment”
“DEM analysis of soil fabric effects on
behavior of sand”
“Effects of Major Principal Stress Direction
and Intermediate Principal Stress on
Undrained Shear Strength of Bangkok Clay”
“Effects of operating conditions and fuel
properties on emission performance and
combustion efﬁciency of a swirling ﬂuidizedbed combustor ﬁred with a biomass fuel”
Kuprianov, V., Kaewklum, “Combustion and emission characteristics of
a swirling ﬂuidized-bed combustor burning
R., Sirisomboon, K.,
moisturized rice husk”
Arromdee, P., and
Chakritthakul, S. (2010),
“Water permeability in ﬂy ash-based
Sanawong, C. and
geopolymer concrete”
Chalee, W. (2010)
Cheewaket, T.,
Jaturapitakkul, C., and
Chalee, W. (2010)
Yimsiri, S. and Soga, K.
(2010)
Ratananikom, W., Yimsiri,
S., Fukuda, F., and
Likitlersuang, S. (2010)
Kuprianov, V., Kaewklum,
R., and Chakritthakul, S.
(2010)

Rathana, Y., Roces, S. A., “Microwave-Enhanced Alkali Catalyzed
Bacani, F. T., Tan, R. R., Transesteriﬁcation of Kenaf Seed Oil”
Kubouchi, M., and
Yimsiri, P. (2010)

ชื่อ/ ป/ฉบับ/วันเดือนป/หนา
และประเทศของวารสารที่ตีพิมพ
“The defect reduction in
Parking Break Production
Processes”
The Regional Conference on
Mechanical and Aerospace
Technology: Building Education,
Research and Industrial Network
through Collaboration, Bali,
Indonesia, pp. 335-341
Construction and Building
Materials, Vol. 24, pp. 1352-1357
Geotechnique, Vol. 60, No. 6,
pp. 483-495
Proc. 17th Southeast Asian
Geotechnical Conference,
Taiwan, Vol. 1, pp. 25-28
Energy, Vol. x, pp. xxx-xxx

Applied Energy, Vol. 87,
pp. 2899-2906

Journal of Civil Engineering
and Architecture, Vol. 4, No. 3,
pp. 15-19
International Journal of
Chemical Reactor Engineering,
Vol. 8 , Note S5

มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๑๙

งานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการตางประเทศ
ชื่อ/ ป/ฉบับ/วันเดือนป/หนา
และประเทศของวารสารที่ตีพิมพ

สวนงาน/ชื่อผูวิจัย

ชื่องานวิจัย

Prasopchaichana, K.
and Kwon, O.-Y. (2010)

“Sensor Fusion by Neural Network and
Wavelet Analysis for Drill-Wear Monitoring”

Journal of Solid Mechanics
and Materials Engineering,
JSME, Vol. 4, No. 6, pp 749-760
(Impact factor = 0.291)

Exposure Assessment for Biomass Smoke
among “Rice in the Bamboo” Producing
Workers: Comparison between PM2.5,
Levoglucosan and Methoxyphenols.

EnvironmentAsia, 2(2), 36-44.

CHRONIC RESPIRATORY EFFECTS OF BIOMASS
SMOKE EXPOSURE AMONG “RICE IN THE
BAMBOO” PRODUCING WORKERS IN
BANGSAEN, CHONBURI, THAILAND.
RESPIRTORY SYMPTOMS AND RUBBER-TREEWOOD DUST EXPOSURE AMONG FURNITUREFACTORY WORKERS IN THAILAND.

Journal of Science, Technology,
and Humanities, 7(1), 27-34.

คณะสาธารณสุขศาสตร
Tanongsak Yingratanasuk,
Voravit Cheevaporn,
Sastri Saowakontha,
Vipoosit Muntanachitra,
Chris Simpson,
Michael Paulsen,
and Gretchen Onstat
Tanongsak Yingratanasuk,
Sastri Saowakhontha,
Voravit Cheevaporn and
Vipoosit Muntanachitra
Anamai Thetkathuek,
Tanongsak Yingratanasuk,
Phayong Thepaksorn
and Sastri Saowakhontha
Vasuton Tanvatanakul,
Corália Vicente
and Sastri Saowakontha
Pongsaengpan P, Sota C,
Rodjarkpai, Y, Jirojwong S.
Sunisa Sangjun,
Esther de Jong,
Sandra Nijmeijer,
Thumnoon Mutarapat,
Somsak Ruchirawat,
Martin van den Berg,
Majorie B.M. van Duursen.

๑๒๐

Journal of Science, Technology,
and Humanities, 7(2), 65-80.

Folk Health Wisdoms as an Alternative Health Complementary Health
Practice Review, 14(3), 128-135.
Care Modality in the Community.
The effectiveness of an older adult participation
on health promotion program at a primary
care unit in Khon Kaen Province, Thailand.
Induction of cell cycle arrest in human MCF-7
breast cancer cells by cis-stilbene derivatives
related to VIOXX.

รายงานประจำป ๒๕๕๓

Journal of Science, Technology,
and Humanities, 7(2), 135-140.
Toxicology Letters, 186 (2),
115-22.

งานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการตางประเทศ
สวนงาน/ชื่อผูวิจัย
Anamai Thetkathuek,
Tanongsak Yingratanasuk,
Paul A. Demers,
Phayong Thepaksorn,
Sastri Saowakhontha
and Matthew C. Kiefer.
P.Chuaybamroong, R.
Chotigawin, S.Supothina,
P.Sribenjalux,
S.Larpkiattaworn
and C.-Y.Wu.
Chotigawin R, Sribenjalux P,
Supothina S, Johns J,
Charerntanyarak L,
Chuaybamrong P P.
Prachuabmorn, A.
and Panich, N.
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
Klinbunga, S.,
Yuvanatemiya, V.,
Wongpayak, S., Khetpu,
K., Menasveta, S. and
Khamnamtong, B.
Preechaphol, P.,
Klinbunga, S., Yamono, K.
and Menasveta, P.

ชื่องานวิจัย

ชื่อ/ ป/ฉบับ/วันเดือนป/หนา
และประเทศของวารสารที่ตีพิมพ

Rubberwood Dust and Lung Function among Journal of Occupational and
Environmental Health, 16 (3),
Thai Furniture Factory Workers.
69-74.

Efﬁcacy of photocatalytic HEPA ﬁlter on
microorganism removal.

Indoor Air, 20 (3), 246-254.

Airborne microorganism disinfection by
photocatalytic HEPA Filter.

Environmental Asia, 3(2),
(In Press).

Isolation and Identiﬁcation of Xylene
Degrading Microorganisms from Bioﬁlter.

Journal of Applied Sciences,
10 (7), 585-589.

Genetic population differentiation of the blue Genet. Mol.Res./2010/ 9 (3):
swimming crab Portunus pelagicus (Portunidae) 1615–1624.
in Thai water revealed by RAPD analysis.

Molecularr cloning and expression of
progestin membrane receptor component 1
(PGMRC1) of the giant tiger shrimp Penaeus
monodon. Gen. Comp.
Identiﬁcation, characterization and expression
Sittikankeaw, K.,
of adipose differentiation-related peptide
Hiransuchalert, R.,
Yocawibun, P., Yamano, K., (ADRP) gene and protein in ovaries of the
giant tiger shrimp Penaeus monodon.
and Klinbunga, S.
Isolation and characterization of progesterone
Preechaphol, P.,
receptor-related protein p23 (Pmp23) differentially
Klinbunga, S. and
expressed during ovarian development of the
Menasveta, P.
giant tiger shrimp Penaeus monodon.

Endrocrinol./2010/168: 440–449.

Aquaculture./2010/ 308:
S91-S99.

Aquaculture. 308: S75-S82.

มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๒๑

งานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการตางประเทศ
สวนงาน/ชื่อผูวิจัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อ.ดร.สิริเชษฐ รัตนะชิตธวัช

อ.ดร.ประทีป อูปแกว

อ.ดร.สุธี วังเตือย

๑๒๒

ชื่องานวิจัย
High levels of 25-hydroxyvitamin D3
[๒๕(OHXD3] and a tocopherol prevent
oxidative stress in rats that consume Thai
brown rice
Complexity and adaptability of a traditional
agricultural system: case study of a gall midge
resistant rice landrace from northern Thailand
Effect of Microbial Transglutaminase of Gel
Properties and Film Characteristics of Gelatin
from Lizardﬁsh (Saurida spp.) Scales

รายงานประจำป ๒๕๕๓

ชื่อ/ ป/ฉบับ/วันเดือนป/หนา
และประเทศของวารสารที่ตีพิมพ
Journal of Medicinal Plants
Research Vol.5(2),PP320-324 ,
18 January 2030
Genetic Resource Crop
Evolution (Available Online)
Journal of Food Science
(Available Online)

งานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการในประเทศ
สวนงาน/ชื่อผูวิจัย

ชื่องานวิจัย

คณะวิทยาศาสตร
ผศ.ดร.คณินทร ธีรภาพโอฬาร การปรับปรุงขอบเขตของความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ
ระหวางฟงกชันการแจกแจงสะสมของตัวแปรสุม
ทวินามนิเสธและตัวแปรสุมปวซง
การประมาณคาพารามิเตอรในการ ถดถอย เชิงเสน
นันทวัน จุลมุสิก และ
พหุคูณเมื่อคาคลาดเคลื่อนมีอัตตสหสัมพันธและมี
ผศ.ดร.กิดาการ สายธนู
พหุสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ
ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญและกระตุนอะโพโทซิส ของ
จันทรวรรณ แสงแข,
ผศ.ดร.จงกลนี จงอรามเรือง, สารสกัดจาก Sargassum binderi Sonder ที่มีตอ
เซลลมะเร็งปากมดลูก
ธิดารัตน นอยรักษา,
จิรพรรณ เพียกเพีย
ผศ.ดร.นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร, ผลของความเค็มที่มีตออัตรา การบริโภคออกซิเจน
และคาออสโมลาลิตี้ของเลือดของปูกามหัก
ศิวพร ธารา,
Macrophthalmus teschi Kemp, 1919
บุษรินทร ธัญญเจริญ
การพัฒนาวิธีการบำบัดสีอะมิโดแบล็คดวยการดูดซับ
รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน
/ตะกอนเรง
รัตติชล ศิริโรจนมหาวงษ
รศ.ดร.วีรพงศ วุฒิพันธุชัย
การยับยั้งรูปรางผลึกแคลเซียมออกซาเลตโมโนไฮเดรต
อำนวย วัฒนกรสิริ
โดยใชออสทิโอพอนติน
อ.ดร.คฑาวุธ ภาชนะ
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
ผลของขิงผงแคปซูลที่มีตออัตราการเผาผลาญพลังงาน
สุกัญญา เจริญวัฒนะ
ขณะพัก คาเศษสวนการหายใจและการใชออกซิเจน
รศ.ดร.ประทุม มวงมี
สูงสุด
ประสบการณการใชจิตวิทยาการกีฬาของนักกีฬา
ชูศักดิ์ พัฒนะมนตรี
โอลิมปกไทย
นฤพนธ วงศจตุรภัทร
สมโภชน อเนกสุข
แหลงและวิธีการสรางความเชื่อมั่นในตนเองทาง
วิมลมาศ ประชากุล
การกีฬา: จากทฤษฎีความเชื่อมั่นในตนเองทาง
นฤพนธ วงศจตุรภัทร
การกีฬาของนักกีฬาทีมชาติไทย
สมโภชน อเนกสุข
พิชิต เมืองนาโพธิ์
การพัฒนาและวิเคราะหองคประกอบแหลงความเชื่อมั่น
สุพัชรินทร ปานอุทัย
ทางการกีฬาของนักกีฬาระดับอุดมศึกษาไทย
นฤพนธ วงศจตุรภัทร

ชื่อ/ ป/ฉบับ/วันเดือนป/หนา
ของวารสารที่ตีพิมพ
วารสารวิทยาศาสตรมข. /๒๕๕๓/
๓๘(๓)/๔๑๗-๔๒๗
วารสารวิทยาศาสตร มข. /
๒๕๕๓/๓๘(๒)/๒๙๘-๓๐๒

วารสารวิทยาศาสตรบูรพา/
๒๕๕๓/๑๕(๑)/๓-๑๒

วารสารวิทยาศาสตรบูรพา/
๒๕๕๓/๑๕(๑)/๓๑-๔๑
วารสารวิทยาศาสตรบูรพา/
๒๕๕๓/๑๕(๑)/๘๘-๙๗
วารสารวิทยาศาสตรบูรพา/
๒๕๕๓/๑๕(๑)/๙๘-๑๐๔
สาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา
ฉบับปที่ ๔ ฉ. ๑ ม.ค.-มิ.ย.๕๒
วิทยาศาสตรการออกกำลังกายและ
กีฬา ปที่ ๕ ฉ.๒ ก.ค.-ธ.ค.๕๑
วิทยาศาสตรการออกกำลังกายและ
กีฬา ปที่ ๖ ฉ.๑ ม.ค.-มิ.ย.๕๒

วิทยาศาสตรการออกกำลังกายและ
กีฬา ปที่ ๖ ฉ.๑ ม.ค.-มิ.ย.๕๒

มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๒๓

งานวจิยัทตีพีมิพในวารสารวชิาการในประเทศ
สวนงาน/ชอืผวูจิยั
คณะวศิวกรรมศาสตร
Yimsiri, S.

ชอืงานวจิยั

ชอื/ ป/ ฉบบั/วนัเดอืนป/ หนา
ของวารสารทตีพีมิพ

“Inﬂuence of inter-particle friction on shearing 35th Congress on Science and
Technology of Thailand,
resistance of an assembly of spherical
organized by Burapha University,
particles”
Thailand
การประชมุวชิาการวทิยาศาสตร
“ขนาดของเสยีประเภทฉากพลาสตกิทเีหมาะสม
ศชิน คณ
ู ทอง, เพช็รพร
วศิวกรรมและจดัการสงิแวดลอม
ในการทำคอนกรตีมวลเบา”
เชาวกจิเนรญ
ิ , และ
ครงัที ๑, จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั,
วเิชยีร ชาลี (2552)
หนา ๓๙-๔๔
“Properties of ﬂy ash-cement mixtures with The 5th Annual Concrete
Kaewmanee, K.,
Conference, Nakornratchasima,
the addition of free lime”
Krammart,P.,
Thailand
Sumranwanich, T., and
Tangtermsirikul, S.
การประชมุวชิาการคอนกรตีประจำป
“ความตานทานคลอไรด การแทรกซมึคลอไรดของ
เอกศกัดิ ฤกษมหาลขิติ,
มอรตารทผีสมเถาลอย ฝนุหนิปนูและสารขยายตวั” ครงัที ๕, นครราชสมีา
ทวชียั สำราญวานชิ
ภคัวฒ
ั น แสนเจรญ
ิ
สมนกึ ตงัเตมิสริกิลุ
การประชมุวชิาการคอนกรตีประจำป
“ปรมิาณเกลอืคลอไรดทผีวิหนาและการแทรกซมึ
พพิฒ
ั น ซอลฮีี
ครงัที ๕, นครราชสมีา
ของเกลอืคลอไรดในโครงสรางคอนกรตีเสรมิเหลก็
กฤตพล สวุรรณสวาง
ทตีงัอยใูนสงิแวดลอมทะเลของไทย กรณศีกึษา :
ณปภชั จเูหลง็
จงัหวดัระยองและจงัหวดัจนัทบรุ”ี
ทวชียั สำราญวานชิ
เฉลมิชยั วาณชิยลำเลศิ
การประชมุวชิาการคอนกรตีประจำป
“คณ
ุ สมบตัเิชงิกลของจโีอพอลเิมอรคอนกรตีจาก
ชรนิทร เสนาวงษ
ครงัที ๕, นครราชสมีา
เถาถานหนิ”
เกยีรตสิดุา สมนา
ปรญ
ิ ญา จนิดาประเสรฐิ
วเิชยีร ชาลี
“ปรมิาณของเสยีประเภทฉลากพลาสตกิทเีหมาะสม การประชมุวชิาการวทิยาศาสตร
ศชิน คณ
ู ทอง
และเทคโนโลยแีหงประเทศไทย
ในการทาคอนกรตีมวลเบา”
เพช็รพร เชาวกจิเจรญ
ิ
ครงัที ๓๕, ชลบรุี
วเิชยีร ชาลี
“Tool Shape Effects on Turning of Stainless Industrial Engineering Network
Chantasee, S. and
Conference ๒๐๐๙, Khon Kaen
Steel”
Dumkum, C.
University , pp. ๘๒๔-๘๒๘

๑๒๔

รายงานประจำป ๒๕๕๓

งานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการในประเทศ
สวนงาน/ชื่อผูวิจัย
ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ
นฤพล เกตุระหงส
พลกริช เติมสุข
สุรศักดิ์แสงทอง
อนุพนธ พิมพชวย
อลงกต แขพรมราช
ชัยณรงค บานหมู
เอกราช ปานอำพันธ
เอกชัย สุธีรศักดิ์
สุรชัย สนิทใจ
สมชาย จันทรชาวนา
ศริประภา แจงกรณ
โกเมท วงศศรีแกว
ชัชพร ประทุม
ธงชัย ศรีวิริยรัตน
Prasopchingchana,
U. and Laipradir, P.

วัชรินทร ดงบัง
วรเชษฐ ภิรมยภักดิ์
กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
บรรหาญ ลิลา (2552)

สุกิจ วัตรศรีวานิช
บรรหาญ ลิลา
ณัชชา คารอน
บรรหาญ ลิลา

ชื่องานวิจัย

ชื่อ/ ป/ฉบับ/วันเดือนป/หนา
ของวารสารที่ตีพิมพ

การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรม
เครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๓,
๔-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒, จังหวัด
เชียงใหม
การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรม
“การทดสอบสมรรถนะในการผลิตกาซเชื้อเพลิง
เครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๓,
ของแกลบที่ผานกระบวนการทอรีฟเคชั่น
๔-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒, จังหวัด
เชียงใหม
การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรม
อิทธิพลของอุณหภูมิน้ำมันดีเซลผสมไบโอดีเซลตอ
เครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๓,
คุณลักษณะการเผาไหมในเครื่องยนต
๔-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒, จังหวัด
เชียงใหม
การประเมินเวลากวนผสมและตกตะกอนที่เหมาะสม การประชุมวิชาการสภาวะโลกรอน:
สำหรับการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมที่มีสารลดแรง ความหลากหลายทางชีวภาพและ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน,
ตึงผิวผสม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กำแพงแสน, ๕-๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
Simulation of Heat Transfer in the Glass Panel การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรม
of an Oven Using an Empirical Correlation for เครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๓,
๔-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒, จังหวัด
Natural Convection Heat Transfer on the
เชียงใหม
Surfaces of the Glass Panel
การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรม
แบบจำลองทางคณิตศาสตรการอบแหงฝกถั่วลิสง
เครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๓,
ดวยเทคนิคฟลูอิดไดซเบด
๔-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒, จังหวัด
เชียงใหม
การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรม
การศึกษาฝุนแสตนเลสในกระบวนการผลิต
อุตสาหการป ๒๕๕๒, ขอนแกน,
ฮารดดิสกไดรฟ
๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒
การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรม
การปรับปรุงแผนการตรวจสอบชิ้นงานกอนเขาสู
อุตสาหการป ๒๕๕๒, ขอนแกน,
กระบวนการผลิตชิ้นสวนเข็มขัดนิรภัยรถยนต
๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒
การจัดลำดับการผลิตของสายไฟบนเครื่องจักรแบบ การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรม
ขนาน : กรณีศึกษากระบวนการผลิตสายไฟรถยนต อุตสาหการป ๒๕๕๒, ขอนแกน,
๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒
“การพัฒนาระบบการนำความรอนทิ้งจากระบบ
ปรับอากาศมาใชทำน้ำอุนในการอาบน้ำ”,

มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๒๕

งานวจิยัทตีพีมิพในวารสารวชิาการในประเทศ
สวนงาน/ชอืผวูจิยั
ตวงพร พงึจติร
บรรหาญ ลลิา
ธรีวฒ
ั น สมสริกิาญจนคณ
ุ
ธรีวฒ
ั น สมสริกิาญจนคณ
ุ
มณ
ั ฑนา องัอจัฉะรยิะ
ธรีวฒ
ั น สมสริกิาญจนคณ
ุ
รณภมูิ รตันเพยีร
ฤภวูลัย จนัทรสา
อนติรา อนิทรไทร
กำพล พทุธรกัษา
ฤภวูลัย จนัทรสา
เกษม พพิฒ
ั นปญ
 ญานกุลู
ณฐัพงศ สมญ
ั ญา
เปศยั ผนัทางาม
ปารชิาติ คงกระโคน
เกษม พพิฒ
ั นปญ
 ญานกุลู
สราวธุ บตุรเถอืน
พรรณรวยี ใยสขุ
สนุสิา มอีนนัต
เกษม พพิฒ
ั นปญ
 ญานกุลู
ณชิกลม แสงผอง
สภุทัรา กจิกลาง
อรพรรณ สงัขโชติ
สรุเมศวร พริยิะวฒ
ั น

๑๒๖

ชอืงานวจิยั

ชอื/ ป/ ฉบบั/วนัเดอืนป/ หนา
ของวารสารทตีพีมิพ

การประชมุวชิาการขายงานวศิวกรรม
อตุสาหการป ๒๕๕๒, ขอนแกน,
๒๑-๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๒
การปรบัปรงุกระบวนการผสมยางคอมปาวด เพอืลด การประชมุวชิาการขายงานวศิวกรรม
อตุสาหการป ๒๕๕๒, ขอนแกน,
ของเสยีในกระบวนการผลติ
๒๑-๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๒
การประชมุวชิาการขายงานวศิวกรรม
การปรบัปรงุประสทิธภิาพกระบวนการผลติยางทอ
อตุสาหการป ๒๕๕๒, ขอนแกน,
เพอืลดความสญ
ู เปลาในกระบวนการผลติ
๒๑-๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๒
การประชมุวชิาการขายงานวศิวกรรม
การลดการทำงานของกลามเนอืโดยการปรบัปรงุ
อตุสาหการป ๒๕๕๒, ขอนแกน,
สภาพแวดลอมในการทำงาน
๒๑-๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๒
การประชมุวชิาการขายงานวศิวกรรม
การบรูณาการการเทยีบเคยีงและกระบวนการ
อตุสาหการป ๒๕๕๒, ขอนแกน,
ั ฑ
ลำดบัชนัเชงิวเิคราะหเพอืปรบัปรงุผลติภณ
กรณศีกึษา: ผลติภณ
ั ฑอปุกรณไฟฟาในรถจกัรยานยนต ๒๑-๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๒
การประชมุวชิาการขายงานวศิวกรรม
การศกึษาผลกระทบของเครอืงมอืดานวศิวกรรม
อตุสาหการตอประสทิธภิาพการผลติของอุตสาหกรรม อตุสาหการป ๒๕๕๒, ขอนแกน,
๒๑-๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๒
การประชมุวชิาการขายงานวศิวกรรม
การเตรยีมอะลมูเินยีมผงดวยวธิแีกสอะตอมไมเซชนั
อตุสาหการป ๒๕๕๒, ขอนแกน,
๒๑-๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๒
การศกึษาปจจยัทมีผีลตอความเงาชนิงานพนสโีดย
การออกแบบการทดลอง

การประชมุวชิาการขายงานวศิวกรรม
การลดของเสยีในกระบวนการผลติฮารดดสิกไดรฟ
กรณศีกึษา: สายการประกอบ Hard Disk Enclosure อุตสาหการป ๒๕๕๒, ขอนแกน,
๒๑-๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๒
(HDE)
การลดความสญ
ู เสยีในอสุาหกรรมฮารดดสิกไดรฟ

การประชมุวชิาการขายงานวศิวกรรม
อตุสาหการป ๒๕๕๒, ขอนแกน,
๒๑-๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๒

วศิวกรรมสารฉบบัวจิยัและพฒ
ั นา,
การยอมรบัการใชเชอืเพลงิกาซธรรมชาตสิำหรบั
รถยนตของผใูชรถยนตสวนบคุคลในกรงุเทพมหานคร วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย,
ปที ๒๐, ฉบบัที ๓, ๔๓-๔๙

รายงานประจำป ๒๕๕๓

งานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการในประเทศ
สวนงาน/ชื่อผูวิจัย

ชื่องานวิจัย

สุรเมศวร พิริยะวัฒน

การจัดการความสามารถการสัญจร: หลักการ อุปสรรค
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๑๐๕-๑๑๒.

วารสารสาธารณสขุมหาวทิยาลยั
บรูพา, ๔(๑), ๑-๑๔.

วารสารสาธารณสขุมหาวทิยาลยั
บรูพา, ๔(๑), ๒๙-๔๓.

วารสารสาธารณสขุมหาวทิยาลยั
บรูพา, ๔(๒), ๒๐-๒๙.

งานวจิยัทตีพีมิพในวารสารวชิาการในประเทศ
สวนงาน/ชอืผวูจิยั
พรวดี มะหงิษา
ถริพงษ ถริมนสั
ปวณ
ี า มปีระดษิฐ
อนามยั เทศกะทกึ
ยวุดี รอดจากภยั
นภิา มหารชัพงศ
ศรรีตัน ลอมพงศ
เฉลมิชยั ชยักติตภิรณ
วสธุร ตนัวฒ
ั นกลุ
ศาสตรี เสาวคนธ
ปวณ
ี า มปีระดษิฐ

ชอืงานวจิยั
ผลของความเครยีดทมีผีลตอการบาดเจบ็เนอืงจาก
การทำงานของพนกังานในโรงงานผลติชนิสวนรถยนต
แหงหนงึในจงัหวดัชลบรุี
ผลกระทบตอทางเดนิหายใจจากการรบัสมัผสัฝนุไม
จากการทำงาน
ผลของการใชโปรแกรมการสรางเสรมิสมรรถนะทาง
วฒ
ั นธรรมของนสิติปรญ
ิ ญาโท คณะสาธารณสขุศาสตร
มหาวทิยาลยับรูพา
การประเมนิผลของการสมัผสัสาร MTBE, ความรู
และการปฏบิตัตินเกยีวกบัสาร MTBE ของตำรวจ
จราจรในเขตกรงุเทพมหานคร
การรบัรขูองประชาชน ตอการปฏบิตัภิารกจิดาน
สขุภาพขององคการบรหิารสวนตำบล: กรณศีกึษา
จงัหวดัชลบรุี
การศกึษาความเสยีงในการดำเนนิประเพณกีอ
พระทรายวนัไหลบางแสน
ผลของโปรแกรมสรางเสรมิสขุภาพตอพฤตกิรรม
การสบูบหุรขีองนกัเรยีนมธัยมศกึษาชนัปที ๑
อำเภอหนองใหญ จงัหวดัชลบรุี

ประสทิธิ กมลพรมงคล
ยวุดี รอดจากภยั
วรรณภิา อศัวชยัสวุกิรม
วทิยาลยัการบรหิารรฐักจิ
ดร.พงษเสฐยีร เหลอืงอลงกต ปจจยัทมีคีวามสมัพนัธกบัการเกดิอบุตัเิหตขุองบรษิทั
ผลติอาหารและเครอืงดมืจำกดั
วทิยาลยัวทิยาการวจิยัและวทิยาการปญ
 ญา
การตดิตามประเมนิโครงการผลติและพฒ
ั นาอาจารย
รศ.ดร.เสรี ชดัแชม
ั นาอาจารยสาขาขาดแคลนและโครงการ
ผศ.ดร.สชุาดา กรเพชรปาณี โครงการพฒ
ั นาอาจารย วทิยาเขตสารสนเทศ
Professor Dr.Larry R. Nelson พฒ
ดร.อญ
ั ชลี ศรกีลชาญ
ดร.พลูพงศ สขุสวาง
การตรวจสอบตวัแปรทำนายพฤตกิรรมการใช
รศ.ดร.เสรี ชดัแชม
รศ.ดร.ม.ร.ว.สมพร สทุศันยี ความรนุแรงของนกัเรยีนชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย
รศ.ดร.เสรี ชดัแชม

การตรวจสอบตวัแปรทำนายทางสงัคมวทิยาของ
การใชสอืทางเพศของนกัเรยีนชนัมธัยมศกึษาตอน
ปลาย

ชอื/ ป/ ฉบบั/วนัเดอืนป/ หนา
ของวารสารทตีพีมิพ
วารสารสาธารณสขุมหาวทิยาลยั
บรูพา, ๔(๒), ๔๔-๕๓.
วารสารความปลอดภยัและสขุภาพ,
๒(๘), ๖-๑๘.
วารสารสาธารณสขุศาสตร, ๔๐(๒),
๑๗๕-๑๘๑.
ธรรมศาสตรเวชสาร, ๑๐(๑), ๙-๑๖.

วารสารการสงเสรมิสขุภาพและ
อนามยัสงิแวดลอม, ๓๓(๒), ๑๐๒๑๑๐.
วารสารสาธารณสขุมหาวทิยาลยั
บรูพา, ๕(๑), ๑๐-๑๙.
วารสารสาธารณสขุมหาวทิยาลยั
บรูพา, ๕(๑), ๒๙-๓๘.

วารสารสโุขทยัธรรมาธริาช ฉบบัที ๑
ปที ๒๓ หนาที ๗๐ – ๘๐
วทิยาการวจิยัและวทิยาการปญ
 ญา
ปที ๗ ฉบบัที ๒ ตลุาคม ๒๕๕๒ –
มนีาคม ๒๕๕๓

วทิยาการวจิยัและวทิยาการปญ
 ญา
ปที ๗ ฉบบัที ๒ ตลุาคม ๒๕๕๒ –
มนีาคม ๒๕๕๓
วทิยาการวจิยัและวทิยาการปญ
 ญา
ปที ๗ ฉบบัที ๒ ตลุาคม ๒๕๕๒ –
มนีาคม ๒๕๕๓
มหาวทิยาลยับรูพา

๑๓๑

งานวจิยัทตีพีมิพในวารสารวชิาการในประเทศ
สวนงาน/ชอืผวูจิยั
รศ.ดร.เสรี ชดัแชม

ชอืงานวจิยั
การจำวธิกีารแกโจทยปญ
 หาและเจตคตติอวชิา
คณติศาสตรของนกัเรยีนชนัมธัยมศกึษาปที ๑ ที
เรยีนรดูวยวธิกีารสรางความจำตามหลกัการเรยีนรู
โดยใชสมองเปนฐาน

สถาบนัวทิยาศาสตรทางทะเล
นางสาวธดิารตัน นอยรกัษา Cytotoxic Activities of Crude Extract from
Seaweeds along the Gulf of Thailand on
Cancer Cells
นางสาวธดิารตัน นอยรกัษา Anti-proliferation and induction of apoptosis
by extract of Turbinaria conoides (J. Agardh)
Kützing on human cervical cancer cell line.
นางสาวธดิารตัน นอยรกัษา Diversity of seaweed and seagrass at Tarutao
National Park, Satun province.

ชอื/ ป/ ฉบบั/วนัเดอืนป/ หนา
ของวารสารทตีพีมิพ
วทิยาการวจิยัและวทิยาการปญ
 ญา
ปที ๗ ฉบบัที ๒ ตลุาคม ๒๕๕๒ –
มนีาคม ๒๕๕๓

Burapha Sci. J. 14 (2009) 2 : 88
-98
Chula Med J. 54(1) 13-24.

The Fourth Coference of Plant
Genetics Conservation Projects
Under the Royal Initiative of
Her Royal Highness Princess
Maha ChaKri Sirinthorn on Thai
resources: Methodize to new
ways on Thai base. Chon Buri,
Thailand. 20-23 October 2009.
p. 188-201
Kung Krabaen Bay, Royal
นางสาวธดิารตัน นอยรกัษา Effect of salinity on reproductive cell
Development Study Center
germination of gut weed (Ulva intestinalis
Coastal Fisheries Research and
Linnaeus, 1753).
Development Bureau,
Department of Fisheries. 21 pp.
เอกสารการประชมุวชิาการชมรม
ความหลากหลายของชนดิฟองนำทะเล (PHYLUM
ดร.สเุมตต ปจุฉาการ
PORIFERA) บรเิวณหมเูกาะตะรเุตาและหมเูกาะอาดงั คณะปฏบิตังิานวทิยาการ อพ.สธ.
ครงัที ๔ “ทรพัยากรไทย: ผนัสวูถิใีหม
–ราวจีงัหวดัสตลู
ในฐานไทย”, ๒๐-๒๓ ตลุาคม ๒๕๕๒,
สวนสตัวเปดเขาเขยีว อ.ศรรีาชา
จ.ชลบรุี หนาที ๑๔๐-๑๕๙ มี peer
review

๑๓๒

รายงานประจำป ๒๕๕๓

งานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการในประเทศ
สวนงาน/ชื่อผูวิจัย

ชื่องานวิจัย

ดร.สุเมตต ปุจฉาการ

ความหลากหลายของชนิดฟองน้ำทะเลบริเวณหาด
นางรองเกาะจระเขและกลุมเกาะจวงอำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี

นางขวัญเรือน ศรีนุย

ความหลากหลายทางชนิดของโคพีพอดและไมซิด
บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข และกลุมเกาะจวง
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ความหลากหลายของแพลงกตอนสัตวทะเลบริเวณ
เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล

ดร.จิตรา ตีระเมธี

ชื่อ/ ป/ฉบับ/วันเดือนป/หนา
ของวารสารที่ตีพิมพ
เอกสารการประชุมวิชาการชมรม
คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
ครั้งที่ ๔ “ทรัพยากรไทย: ผันสูวิถี
ใหมในฐานไทย”, ๒๐-๒๓ ตุลาคม
๒๕๕๒, สวนสัตวเปดเขาเขียว
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หนาที่ ๑๖๐-๑๗๕
มี peer review
ประชุมวิชาการ งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการทรัพยากรไทย: ผันสู
วิถีใหมในฐานไทย. ๒๕๕๒, น.๓๒
การประชุมวิชาการในหัวขอ
“ทรัพยากรไทย: ผันสูวิถีใหมในฐาน
ไทย”/ ๒๐-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ /
ณ สวนสัตวเปดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๓๓

งานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการตางประเทศ
สวนงาน/ชื่อผูวิจัย
คณะวิทยาศาสตร
ผศ.ดร.กันทิมา สุวรรณพงศ

ผศ.ดร.ปภาศิริ บารเนท

อ.จันทรา อินทนนท

ชื่องานวิจัย

ชื่อการประชุม และสถานที่จัดประชุม

Effect of stringless bee propolis on
experimental infection of wdarf honeybee,
Apis ﬂorae with Nosema ceranae.
Monoclonal antibodies speciﬁc to
cytochrome P4501 a from Asian sea bass
(Lates calcarifer bioth) and its application
to assess exposure to aromatic
hydrocacarbons in the gulf of Thailand
Anti – plant pathogenic and plant growth
promotion activities of entophytic
actinomycetes from selected medicinal
plants in the Eastern Botanic Gradens,
Thailand

Entomology 2010 ESA 58 th annual
meeting December 12-15, San Diego
สหรัฐอเมริกา
๓๐ พ.ค. – ๓ มิ.ย. ๒๕๕๓ เขตปกครอง
พิเศษฮองกงประเทศจีน

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
ผศ.ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร Conﬁrmatory Factor Analysis of the Thai
Language Version of Sport Imagery Ability
Measure
คณะวิศวกรรมศาสตร
ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน
Rheology of Seed Polysaccaride Solutions
From Delonix regia

ในการประชุม The 1st Asian
Conference On Plant-Microbe
Symbiosis and Nitrogen Fixation
(1st APMNF) ๒๐-๒๔ ก.ย. ๒๕๕๓
จังหวัดมิยาซากิ ประเทศญี่ปุน
International Congress of Applied
Psychology , Melbourne Australia
11-16 July 2010

The 10th International Hydrocolloids
Conference เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ดร.นพคุณ บุญกระพือ
SMART PASS: Comparative Evaluation of The 12th Joint Technical Conference
on Challenges in Toll Road Financing
Toll Collection Techniques
& Advance Technologies 2010
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต
ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง Experimental study of wave runup height การประชุม The 6th International
Conference on Marine Waste Water
on rough shopes
Discharges and Coastal Environments
ณ Langkawi ประเทศมาเลเซีย
คณะสหเวชศาสตร
The 17th international Runx
Somjai Apisawetaka
Identiﬁcation and characterization of
workshop oriental Hotel Hiroshima,
KAT6A interacting proteins
Japan 2010, July 11-14

๑๓๔

รายงานประจำป ๒๕๕๓

งานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการตางประเทศ
สวนงาน/ชื่อผูวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร
Anamai Thetkathuek

Srirat Lormphongs

Ronald A. Markwardt

ชื่องานวิจัย

ชื่อการประชุม และสถานที่จัดประชุม

Challenge of Migrant Workers to the Thai at the annual Council on Thai
Studies Conference, the Northern
Medical System,
Illinois University’s the Center for
Southeast Asian Studies, USA.
October 21-27, 2009.
at the EPICOH-MEDICHEM 2010
Exposure Assessment to Thinner and
Occupational Health under
Symptoms of Aromatic Hydrocarbons
among Woodworkers in Bangkok and the Globalization and New Technology,
in Taiwan, April 21-25, 2010.
Metropolitan Area,
The Conference on Social
Globalized Lifestyles: Examples of
Determinants of Mental Health:
Ongoing Activity Changes, Physical
From Awareness to Action, Chicago,
Adaptation and Compensatory Mental
Illinois, USA-The Drake Hotel,
Self-images in South East Asia,
June 3-4, 2010.

มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๓๕

งานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการในประเทศ
สวนงาน/ชื่อผูวิจัย
คณะวิทยาศาสตร
ผศ.ดร.รุงนภาแซเอ็ง

ผศ.ดร.รุงนภาแซเอ็ง

ดร.จอมใจ สุกใส

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข

อ.ดร.ณรงค อึ้งกิมบวน

ผศ.นิรันดร วิฑิตอนันต

ผศ.ดร.กลาวขวัญ ศรีสุข

๑๓๖

ชื่องานวิจัย

ชื่อการประชุม และสถานที่จัดประชุม

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
“The 4 th International Conference
on Cutting – Edge Organic Chemistry
in Asia” วันที่ ๒๙ พ.ย. - ๓ ธ.ค. ๒๕๕๒
ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ
กรุงเทพฯ
การประชุม Pure and Applied
Selective synthesis of 2-iodoglycosides
Chemistry International Conference
and 2,3-unsaturated glycosides from
2010 (PACCON 2010) วันที่ ๒๑-๒๓
switchable glycosylation reactions of
ม.ค. ๒๕๕๓ โรงแรมสุนียแกรนด แอนด
D-glucal with alcohols using iodine.
คอนเวนชั่นเซ็น เตอร จ.อุบลราชธานี
Synthesis and Characterization of Novel การประชุม Pure and Applied
Calix[4]arenes Containing Tripodal Amine Chemistry International Conference
Based Ionophores For Using as Membraneon 2010 (PACCON 2010) วันที่ ๒๑-๒๓
ม.ค. ๒๕๕๓ โรงแรมสุนียแกรนด แอนด
Selective Electrodes for Cations
คอนเวนชั่นเซ็น เตอร จ.อุบลราชธานี
Evaluated of antioxidant, anti-inﬂammatory การประชุมวิชาการพฤกศาสตรแหง
ประเทศไทยครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๓-๒๗ มี.ค.
and antityrosinase activities of Zingiber
๒๕๕๓ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว
mekongense Gagnep.
จ.เชียงใหม
การสัมมนาวิชาการวิทยาการ หลังการ
สมบัติทางฟสิกสเชิงความรอนของพริกไทย
เก็บเกี่ยวแหงชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑ – ๓
ก.ย. ๒๕๕๓ โรงแรม ดิเอ็มเพรส
จ.เชียงใหม
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
การเตรียมกระจกทำความสะอาดตัวเองดวย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒o ประจำป
เทคนิคสปตเตอริงสำหรับกระจกเงาสองหลัง
๒๕๕๓ “พัฒนาสังคมไทยดวยงานวิจัย
รถยนต
เชิงสรางสรรค” วันที่ ๑๕ – ๑๙ ก.ย.
๒๕๕๓ โรงแรม เจบี หาดใหญ จ.สงขลา
Evaluated of antioxidant, anti-inﬂammatory ประชุมวิชาการพฤกศาสตรแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๓ – ๒๗ มี.ค.
and antityrosinase activities of Zingiber
๒๕๕๓ โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว
mekongense Gagnep.
จ.เชียงใหม
A new medthod for synthesis of 2deoxyglycosides from D-glucal by using
iodine monobromide.

รายงานประจำป ๒๕๕๓

งานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการในประเทศ
สวนงาน/ชื่อผูวิจัย
ผศ.ดร.กลาวขวัญ ศรีสุข
ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ

ชื่องานวิจัย

- Antioxidant activity of herbal tea Indian
march ﬂeabane
- Antioxidant and tyrosinase inhibition
activities of leaf extract of Pluchea
indica Less.
ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ
Metabolism determination of hesperidin
in the intestinal epithelial Caco-2 cell
monolayers evaluated by UV/Visible
spectroscopy
ดร.ทรงกลด สารภูษิต
NADPH-Cytochrome P450-Oxidoreductase
from the mosquito Anopheles minimus:
Kinetic studies and the inﬂuence of leu86
and Leu219 on Deltamethrin metabolism
ดร.กรองจันทร รัตนประดิษฐ ผลของอาหาร พีเอช และอุณหภูมิตอการผลิต
เอนไซมกลูโคอะไมเลสโดยเชื้อรา Aspergillus
oryzae LK-90

ชื่อการประชุม และสถานที่จัดประชุม
การประชุมวิชาการโภชนาการแหงชาติ
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๓-๑๕ ก.ย. ๒๕๕๓
ศูนยการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการโภชนาการแหงชาติ
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๓-๑๕ ก.ย. ๒๕๕๓
ศูนยการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

ประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๘ วันที่ ๑o- ๑๔
มี.ค. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัย แมโจ
จ.เชียงใหม
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๓
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต จ.ปทุมธานี
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ดร.กรองจันทร รัตนประดิษฐ กิจกรรมการตานปฏิกิริยาออกซิเดชันและ
เครือขายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ผลิตภัณฑอาหารสุขภาพจากผลเทียมมะมวง
ประเทศหัวขอ “การพัฒนาเศรษฐกิจ
หิมพานต
ฐานรากดวยแนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สรางสรรค” วันที่ ๒๕ – ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๓
โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแกน
การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๔
ดร.กรองจันทร รัตนประดิษฐ ความสามารถของเชื้อ Lactobacillus
plantarum TISTR 926 ในการผลิตกรดแลคติค วันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๕๓ โรงแรมลายทอง
จ.อุบลราชธานี
จากกากมันสำปะหลัง
ดร.กรองจันทร รัตนประดิษฐ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลาสติกชีวภาพ โครงการสรางภาคีในการผลิตบัณฑิต
ดวยเชื้อจุลินทรียที่กลายพันธุโดยการเหนี่ยวนำ ระดับปริญญา โท – เอกแหงประเทศไทย
วันที่ ๑o ก.ย. ๒๕๕๓ ณ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี จ.ปทุมธานี
ประชุมวิชาการพืชเขตรอนและ
นวรัตน เศรษฐสุวรรณ,
การพัฒนาผลิตภัณฑแครกเกอร ขาวเหนียว
กึ่งรอน ครั้งที่ ๔ ในโอกาสครบรอบ ๕o ป
น้ำตาล เนื่องจำนง
(อาราเล) จากขาวเหนียวดำ
วันที่ ๒๒ - ๒๓ ก.ค. ๒๕๕๓ โรงแรมเอส
ดร.อโนชา สุขสมบูรณ
ดี นิว กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๓๗

งานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการในประเทศ
สวนงาน/ชื่อผูวิจัย

ชื่องานวิจัย

ชื่อการประชุม และสถานที่จัดประชุม

ประชุมวิชาการพืชเขตรอนและ
กึ่งรอน ครั้งที่ ๔ ในโอกาสครบรอบ ๕o ป
วันที่ ๒๒ - ๒๓ ก.ค. ๒๕๕๓ โรงแรมเอส
ดี นิว กรุงเทพฯ
ประชุมวิชาการพืชเขตรอนและ
ดร.สิริมา ชินสาร
- การกำจัดน้ำบางสวนในสัปปะรดดวยวิธีการ
กึ่งรอน ครั้งที่ ๔ ในโอกาสครบรอบ ๕o ป
ออสโมซิส โดยการใชสารละลายซูโครสวันที่ ๒๒ - ๒๓ ก.ค. ๒๕๕๓ โรงแรมเอส
กลีเซอรอลภายในสภาวะสูญญากาศ
ดี นิว กรุงเทพฯ
ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
- การผลิตแยมสัปปะรดผสมสมุนไพรโดยการใช ประชุมวิชาการพืชเขตรอนและ
สัปปะรดที่ผานการดึงน้ำออกดวยวิธีออสโมซิส กึ่งรอน ครั้งที่ ๔ ในโอกาสครบรอบ ๕o ป
วันที่ ๒๒ - ๒๓ ก.ค. ๒๕๕๓ โรงแรมเอส
และสารละลายออสโมติกที่ใชแลว
- ผลของการเตรียมขั้นตนและสภาวะการอบแหง ดี นิว กรุงเทพฯ
แบบอุณหภูมิสูงเวลาสั้นตอคุณภาพของกลวย
น้ำวาอบแหง
- การผลิตแกวมังกรเสริมจุลินทรียโพรไบโอติก
ดวยวิธีการแชภายใตสภาวะสูญญากาศ
ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุงเรืองรัตน - ผลของการเสริมใบมะรุมตอคุณภาพของขนมปง ประชุมวิชาการพืชเขตรอนและ
- ผลของวิธีการเตรียมแปงเมล็ดขนุนตอคุณภาพ กึ่งรอน ครั้งที่ ๔ ในโอกาสครบรอบ ๕o ป
วันที่ ๒๒ - ๒๓ ก.ค. ๒๕๕๓ โรงแรมเอส
ของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวแบบแผนกรอบ
ดี นิว กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อรสา สุริยาพันธ
- ผลของเพกตินตอสมบัติดานเคมีกายภาพของ ประชุมวิชาการพืชเขตรอนและ
แบตเตอรและการลดการอมน้ำมันในผลิตภัณฑ กึ่งรอน ครั้งที่ ๔ ในโอกาสครบรอบ ๕o ป
วันที่ ๒๒ - ๒๓ ก.ค. ๒๕๕๓ โรงแรมเอส
ไกทอดแบบน้ำมันทวม
ดี นิว กรุงเทพฯ
- ผลของโปรตีนถั่วเหลืองสกัดตอคุณภาพของ
ขนมเมล็ดขนุนกวน
รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน
- การปนเปอนของฟอรมาลีน กรดซาลิซิลิค และ การประชุมวิชาการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ครั้งที่ ๙ วันที่ ๒๒ - ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๓
สีสังเคราะหในอาหารที่จำหนายในบริเวณ
โรงแรมสุนียแกรนด แอนด คอนเวนชั่น
ภาคตะวันออกของประเทศไทย
- สถานการณการตกคางของบอแรกซ สารฟอกขาว เซ็นเตอร จ.อุบลราชธานี
และยาฆาแมลงในอาหารที่จำหนายในภาค
ตะวันออก
- ผลของแบคทีเรียโพรไบโอติกผสมตอการเจริญ
เติบโตและอัตราการรอดชีวิตของกุงขาวแวนนาไม
(Litopenaeus vannamei).
- ประสิทธิภาพของวิธีการผสมผสานในการบำบัด
สีอะมิโดแบล็ค
ดร.จุฬารัตน หงศวลีรัตน

๑๓๘

- ผลของปจจัยในกระบวนการผลิตตอคุณภาพ
ของทุเรียนทอดกรอบ

รายงานประจำป ๒๕๕๓

งานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการในประเทศ
สวนงาน/ชื่อผูวิจัย

รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน

รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน
รศ.ดร.วีรพงศ วุฒิพันธุชัย

คณะวิศวกรรมศาสตร
ดร.กิตติพงค บุญโลง
ดร.รัชดาภรณ แกวกล่ำ

ชื่องานวิจัย
- ประสิทธิภาพของยีสต โพรไบโอติกตอการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณของ Vibrio spp. ในการ
เพาะเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus
vannamei)
- การพัฒนาวิธีการบำบัดสีอะมิโดแบล็คดวย
การดูดซับ/ตะกอนเรง
- ผลของสารสกัดขมิ้นตอการเคลื่อนที่และปริมาณ
แบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในน้ำเชื้อ
ปลาดุกอัฟริกัน (Clarias gariepinus) แชเย็น
- Assessment of candidate probiotic
bacteria for controlling Vibrios and
enhancing growth in Peneaus monodon
cultivation.
- Long-term cryopreservation of semen in
Thai Walking Catﬁsh (Clarias
macrocephalus)
- ความหลากหลายของปริมาณและชนิดของ
แบคทีเรียกลุมแกรมลบ ในปลาดุกอัฟริกัน
(Clarias gariepinus) ที่เพาะเลี้ยงในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- การศึกษาชนิดและปริมาณของสารประกอบ
บิวทิลทินที่มีความเปนไปไดในการทำใหเกิด
Imposex ในหอยหวาน (Babylonia areolata)
Improved Compressed on Genetic
Algorithm :COGA-II
1.Comparative studies on combustors
with conventional and swirling ﬂuidized
beds. Part 1: Hydrodynamic Characteristics
of gas-solid ﬂuidized beds.
2.Comparative studies on combustors with
conventional and swirling ﬂuidized beds.
Part2: Combustion and Emission
Characteristics for ﬁring Rice Husk

ชื่อการประชุม และสถานที่จัดประชุม

การประชุม “นักวิจัยรุนใหม...พบเมธีวิจัย
อาวุโส สกว.” ครั้งที่ ๙ วันที่ ๑๕ - ๑๗
ต.ค. ๒๕๕๒ โรงแรมฮอลิเดยอินน รีสอรท
รีเจนท บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี

การประชุมระดมสมองการสรางเครือขาย
ความรวมมือดานวิจัย ทอมก : วิถีวิจัย
และการพัฒนาประเทศ วันที่ ๒๕ มิ.ย.
๒๕๕๓ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

International Conference on
Evolutionary Computation 2010
Join International Conference
Innovations for Environmental
Actions Symposium and 7th
Sustainable Energy and Environment
(SEE) Forum Meeting (IRE 2010)
ประเทศเวียดนาม

มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๓๙

งานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการในประเทศ
สวนงาน/ชื่อผูวิจัย
ดร.เฉลิมภัณฑ ฟองสมุทร

คณะสหเวชศาสตร
ดร.ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์
รศ.ดร. สุขุมาล จงธรรมคุณ
ดร.ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์
รศ.ดร. สุขุมาล จงธรรมคุณ

ชื่องานวิจัย

ชื่อการประชุม และสถานที่จัดประชุม

Minimal Realization for Single-Element
Controlled Sinusoidal Oscillators Using
Single Current Conveyor

International Symposium on
Communications and Information
Technologies 2010 (ISCIT 2010)
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน

Prolonged and high level of cortisol
exposure activates microglial HAPI-cells.
Modulation of microglia in response to
prolonged exposure to high glucocorticoid
level, implication form an in vitro model
of chronic depression.

การประชุมกายวิภาคศาสตรแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๓๓
The 10th Biennial Meeting of the
APSN Meeting in conjunction with
15th Thai Neuroscience Society
Conference 2010

คณะสาธารณสุขศาสตร
Jantima Dokkaew,
Pongruj Rattaprasert,
Prapa SorosjindaNunthawarasilp

Joint International Tropical Medicine
Malaria transmission dynamics by
Anopheles species in Borai, Trat Province Meeting 2009 “Tropical Health in
a Time of Economic Crisis”, at
Thailand.
Centara Grand & Bangkok
Convention Centre, Central World,
Bangkok, Thailand. from 3-4
December 2009.
Joint International Tropical Medicine
Prapa SorosjindaSurvey of Phlebotomine sand ﬂies in
Meeting 2009 “Tropical Health in
Nunthawarasilp,
Burapha University, Chonburi.
a Time of Economic Crisis”, at
Kanjana Anan,Yudthana
Centara Grand & Bangkok
Samung And Pattra
Convention Centre, Central World,
Suntornthiticharoen
Bangkok, Thailand. from 3-4
December 2009.
6th Seminar on Food-and WaterRonald A. Markwardt,
Soil-Transmitted Helminth Infection in
Prapa SorosjindaSchoolchildren of Narathiwat and Pattani borne Parasitic Zoonoses (FBPZ6)
incorporating the 3rd International
Nunthawarasilp,
Provinces.
Meeting on Gnathostomiasis, at
Sirichai Leewannapasai,
Centara Grand & Bangkok
Jarinee Sangkaew,
Convention Centre, Central World,
Tawee Dammin,
Bangkok, Thailand. from 2-4
Sareena Waeche
December 2009.
and Sman Masae

๑๔๐

รายงานประจำป ๒๕๕๓

งานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการในประเทศ
สวนงาน/ชื่อผูวิจัย
Srirat Lormphongs,
Prapa Nunthawarasilp

Kanjana Pisapak,
Ratiwun Onrassami
and Akapong
Suwattanamala

Chingchai Methaphat

คณะศึกษาศาสตร
ดร.สุเมธ งามกนก

ชื่องานวิจัย

ชื่อการประชุม และสถานที่จัดประชุม

InternationalConferenceon
Psychosocial Factors at Work: Job
Stress Prevention and Work Ability
Promotion, at Ambassador Hotel,
Bangkok, Thailand. from 30
November–3 December 2009.
35th Congress on Science and
ADSORPTIVE REMOVAL OF LEAD FROM
Technology of Thailand (STT 35)
SYNTHETIC WATER USING ACTIVATED
SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR A
CARBON MADE FROM Mimasa pigra L.
BETTER FUTURE, at The Tide Resort
(Bangsaen Beach), Chonburi,
Thailand. from 15-17 October 2009.
Fruit Production and Distribution: Risk of The ANRC Workshop on Human
Beautiﬁcation and Standardization of Fruit. Security and Religious Certainty in
Southeast Asia, at Chiang Mai
Grandview Hotel, Chiang Mai, Thail
and. from 15-17 January 2010.
Subjective Symptoms among furniture
workers exposed to Toluene in Bangkok
and the Metropolitan Area.

Sharing the Perception of Employees for
Distributed Leadership in the Faculty of
Education at the University Level
ผศ.ดร.ระพินทร ฉายวิมล
Knowledge and Teaching Skills Needs
ผศ.ดร.สมโภชน อเนกสุข
Assessment on Knowledge and Teaching
ดร.สุรีพร อนุศาสนนันท
Skills of the Teachers at the Basic Education
ดร.ดลดาว ปูรณานนท
Level for the Development of Thai Teacher
นาวาตรี ดร.พงษเทพ จิระโร TV System
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
น.ส.นพรัตน วงศวิทยาการพัฒนามาตรฐานตลาดการคาชายแดนไทย
พาณิชย
กรณีศึกษาตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแกวกับ
แผนงานเสริมสรางการเรียนรูกับสถาบันอุดมศึกษา
ไทยเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (THUPP)
ศูนยเทคโนโลยีอวกาศ
นายกฤษณะ อิ่มสวาสดิ์
โครงการวิจัย เรื่อง การประยุกตใชเทคโนโลยี
รศ.อัฌชา ก.บัวเกสร
ภูมิสารสนเทศ เพื่อติดตามการกัดเซาะพื้นที่
อ.ภูริต มีพรอม
ชายฝงทะเลในจังหวัดจันทบุรี

2nd International Conference on
Learning and Teaching, Bitec,
Thailand
2nd International Conference on
Learning and Teaching, Bitec,
Thailand

ประชุมเชิงปฏิบัติการคูคิด มิตรแท อปท.
ครั้งที่ ๓

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กาวไกล
กับเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียม THEOS
และภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา” ณ
มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๔๑

งานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการในประเทศ
สวนงาน/ชื่อผูวิจัย

ชื่องานวิจัย

โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน

อ.สุภาพร มานะจิตประเสริฐ
คณะอัญมณี
ผศ.ดร.พิมพทอง ทองนพคุณ
รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์
ชนิกานต สงวนพันธุ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อ.ดร.สิรินารี เงินเจริญ
ผศ.ดร. ดวงแข สิทธิเจริญชัย
รศ.โรจน คุณเอนก
อ.ดร.ไพทูล แกวหอม
รศ.น.สพ.ดร.สถาพร
จิตตปาลพงษ
รศ.น.สพ.ดร.ธีรพล ศิรินฤมิตร
Prof. Roger Stich
อ.ดร. สมคิด ใจตรง

SILVER JEWELRY FROM NANO-SILVER CLAY งานประชุมวิทยาศาสตรแหงชาติ (วทท.)
ครั้งที่ ๓๖
AND GLASS

ปจจัยกายภาพที่มีผลตอการเสื่อมสภาพของ
ศิลาจารึก ในพิพิธภัณฑพระจุฑาธุชราชฐาน
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
การตอบสนองของภูมิคุมกันตอโปรตีน Serpin
ในกระตาย

การควบคุมความชื้นสัมพัทธดวยสารละลาย
เกลืออิ่มตัวระหวางการเก็บรักษาผักผลไมดวย
อุณหภูมิต่ำ
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
นายณรงค อึ้งกิมบวน
สมบัติทางฟสิกสเชิงความรอนของพริกไทยดำ
นายภาณุพงศ บุญเพียร
นางสาวอรอุมา หนูทอง

๑๔๒

ชื่อการประชุม และสถานที่จัดประชุม

รายงานประจำป ๒๕๕๓

การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ ๓
เมืองทองธานี
งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ประจำป ๒๕๕๓
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยวแหงชาติ ครั้งที่ ๘ โรงแรม
ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแหงชาติ
ครั้งที่ ๘ : โรงแรมดิเอ็มเพส จ.เชียงใหม

ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.วิโรจน เรืองประเทืองสุข
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ดร.เจริญ ชินวานิชยเจริญ
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
นางสาวเนาวรัตน ดรุณศรี
ผูอำนวยการกองแผนงาน
ผูจัดทำ
ดร.ธนวิน ทองแพง
หัวหนางานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
นายใหม ภูผา
หัวหนางานธุรการ
นายสุธีร เจริญสุข
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
นางณัฐนิช โหมดเขียว
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นางสาวเสวิตา บุญเชิด
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นางณัฐวิมล เจริญสุข
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ขอขอบคุณ
คณะ / สวนงานตาง ๆ
ที่ใหความอนุเคราะหขอมูล
ออกแบบ/พิมพที่ บริษัท โฮโกะ เพรส จำกัด
ปที่พิมพ พ.ศ. ๒๕๕๔
จำนวนที่พิมพ ๑,๐๐๐ เลม

มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๔๓
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๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑
โทร ๐๓๘-๑๐๒๒๒ โทรสาร ๐๓๘-๓๙๐๓๕๑, ๐๓๘-๓๙๐๓๕๓

www.buu.ac.th

รายงานประจำป ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา

รายงานประจำป ๒๕๕๓
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