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สดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ด้วยสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ประจักษ์ว่า ใต้ฝ่าละอองพระบาทได้ทรงพระอุตสาหะวิริยะบำเพ็ญพระราช
กรณียกิจนานัปการในการส่งเสริมสนับสนุนวิทยาการสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาประเทศ
ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงตระหนักถึงความสำคัญในด้านวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม ทรงมีพระราโชวาทให้ประชาชนมีจิตสำนึก และเข้าใจในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ ใต้ฝ่าละอองพระบาทจึงทรงมีพระราชดำริ
ให้มีการจัดตั้งโครงการต่าง ๆ ขึ้น อาทิ โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เป็นโครงการเพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจสิ่งแวดล้อมทางอากาศและทางทะเลที่มีผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของโลกสำหรับการเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ทั้งนี้ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้อาจารย์จากภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าร่วมโครงการวิจัยดังกล่าวด้วย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นโครงการที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงสืบทอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยจัดตั้งธนาคาร
พืชพรรณ โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน ๑,๖๗๗ แห่ง เพื่อการศึกษาและอนุรักษ์ความหลาก
หลายทางชีวภาพและกายภาพที่มีส่วนสำคัญต่อการดำรงอยู่และความสมบูรณ์ของทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อทำให้
สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่ดี ประชาชนสามารถนำมาใช้ประโยชน์และอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างผาสุก ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการระหว่างประเทศ อีกทั้งได้ทรงส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาโดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ
เช่น โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมือง
ลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
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อนึ่ง ใต้ฝ่าละอองพระบาทยังทรงดำริให้จัดทำโครงการด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในรูปแบบอื่น ๆ
อีกหลายโครงการ อาทิ โครงการปกปักยางนา โครงการป่าสาธิตทดลอง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมหวาย
โครงการสวนพืชสมุนไพร โครงการปลูกป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โดยที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนานัปการ ด้วย
พระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถ พระวิริยะอุตสาหะ ตลอดจนพระราชจริยวัตรเพียบพร้อม ยังผลอันเป็นคุณ
ประโยชน์ยิ่งใหญ่ให้บังเกิดแก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ สภามหาวิทยาลัยบูรพาจึงขอพระราชทานพระราชวโรกาสทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแด่ใต้ฝ่าละอองพระบาท เพื่อเป็นเกียรติและเป็นสิริมงคลแก่
มหาวิทยาลัยบูรพา และแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร นิสิต สืบไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

วีดิทัศน์สดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
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สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย
University Council President’s Message

มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำเนินงานตามพันธกิจที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา มียุทธศาสตร์ 5
ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม การกีฬา การแสดงความรับ
ผิดชอบต่อสังคม และด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายหลักในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยหลายท่านได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยดีเด่น
จากเวทีวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นิสิตได้รับรางวัล ทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม และด้านการกีฬา
บุคลากรและผู้บริหารได้รับรางวัลจากสังคม ในหลากหลายแขนง มหาวิทยาลัยได้พัฒนาในเชิงระบบและกายภาพ
ได้รับงบประมาณ 910 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเป็น
โรงพยาบาลขนาด 500 เตียง เป็นที่พึ่งของสังคมในปัจจุบันและในอนาคต
รายงานประจำปีเล่มนี้ได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการดำเนินการตามพันธกิจ โดยสรุปผลการดำเนินงานใน
แต่ละยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน และนำเสนอในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ดิจิตอล ที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการดำเนินชีวิต
และการทำงานที่จะนำพามหาวิทยาลัยไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ซึ่งแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ชาวมหาวิทยาลัย
บูรพาก็มุ่งมั่นที่จะ “สร้างคนคุณภาพ สร้างปัญญาให้แผ่นดิน” เคียงคู่สู่สังคมไทยและสมาชิกในประชาคมอาเซียนสืบไป
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สารจากอธิการบดี
President’s Message
ผลงานของมหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีอยู่มากมาย มีเรื่องเด่นที่ทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
บูรพา เราปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งในแต่ละพันธกิจประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ด้านการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยมีนิสิตทุกระดับชั้น รวมนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” และนิสิตโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา รวมทั้งหมดมี
จำนวนกว่า ๔๕,๐๐๐ คน สำหรับนิสิตที่จบการศึกษาไปแล้วได้งานทำมากกว่าร้อยละ ๖๐ และในส่วนวิชาชีพได้งานทำร้อยละ
๑๐๐ นอกจากความโดดเด่นด้านวิชาการแล้ว นิสิตของเรายังมีความโดดเด่นในด้านคุณลักษณะของการเป็นนิสิตของ
มหาวิทยาลัยบูรพา และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตของประเทศไทยด้วย ดังจะเห็นว่านิสิตเหล่านั้นได้รับรางวัลต่าง ๆ
มากมาย อาทิ การบำเพ็ญประโยชน์ การมีจิตอาสา และเป็นผู้แทนประเทศในการแข่งขันกีฬา เช่น Asian games เป็นต้น

นอกจากนี้ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงจากคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากส่วนงาน สถาบันต่าง ๆ
ในระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับ
นานาชาติอีกมากมาย และผลงานวิจัยหลายชิ้นสามารถนำไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องทรัพย์สินทาง
ปัญญา มีผลงานหลายชิ้นได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร นอกจากนี้ยังมีภารกิจเรื่องการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม หรือ
การรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาสังคมร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะชุมชนรอบมหาวิทยาลัยทั้ง ๓
วิทยาเขต สำหรับการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาของคณาจารย์ในการจัดทำโครงการ เป็นที่ปรึกษา หรือนำนิสิตลงภาคสนาม นับเป็นความร่วมมือที่ดียิ่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยใช้งบประมาณในการดำเนินงานตามพันธกิจทั้งสิ้น ๔,๙๐๐ ล้านบาท
ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ๑,๙๐๐ ล้านบาทเศษ ฉะนั้นผลงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนับเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ พัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ และสร้างทรัพยากรบุคคลให้แก่ประเทศชาติได้อย่างดี สำหรับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยบูรพาและบุคลากรทุกคน มีความมุ่งมั่น ร่วมมือกันก้าวเดินต่อไป ให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ และจะพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น
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๙

บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ดำเนินการส่งเสริมงานวิจัย
เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการ
กีฬา รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์หลัก ๕ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความรู้ปัญญาและการบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยบูรพามีงานวิจัย ๔๘๔ โครงการ ใช้งบประมาณจากแหล่งทุนประเภทต่าง ๆ
จำนวน ๒๘๐,๑๙๔,๕๘๗ บาท มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ๑๗๗ เรื่อง ระดับนานาชาติ ๑๘๔ เรื่อง วิจัยที่ตี
พิมพ์ในรายงานสืบเนื่องระดับชาติ ๑๒๖ เรื่อง ระดับนานาชาติ ๖๗ เรื่อง ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร ๑ ผลงาน
อนุสิทธิบัตร ๗ ผลงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตร
นานาชาติทั้งหมด ๒๕๑ หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี ๑๒๓ หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา ๑๒๘ หลักสูตร
มีจำนวนนิสิตทั้งหมด ๔๙,๐๙๐ คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี ๔๐,๖๒๒ คน ระดับบัณฑิตศึกษา ๘,๔๖๘ คน มีนิสิต
ใหม่ที่รับเข้าในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑๑,๕๐๕ คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี ๑๐,๑๓๐ คน ระดับบัณฑิต
ศึกษา ๑,๓๗๕ คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐,๘๓๘ คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี
๘,๖๖๗ คน ระดับบัณฑิตศึกษา ๒,๑๗๑ คน นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มีจำนวนนักเรียน ๓,๐๙๐ คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
สูง (ปวส.) โดยโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มีจำนวนนิสิต ๑๔๖ คน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการสู่สังคม ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาที่พึ่งตนเอง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำเนินการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งสิ้น
๒๒๕ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๐,๔๓๔,๘๐๙.๘๕ บาท บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น ๖๖๖ ครั้ง บทความเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการลงในสื่อสิ่งพิมพ์
ประเภทต่าง ๆ จำนวน ๔๙ บทความ เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง ๕๐๒ สถานี จำนวน ๔๖๑ เรื่อง และเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ต ๔,๗๒๒ เรื่อง สำหรับการบริการทางการแพทย์ มีผู้ป่วยนอก จำนวน ๒๗๔,๑๑๕ ราย และมีผู้ป่วยใน
จำนวน ๕๕,๑๒๐ ราย

๑๐
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ประวัติมหาวิทยาลัยบูรพา
BUU Background
ในส่วนของวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนได้มีการ
วางศิลาฤกษ์ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๔๙๘ ที่ตำบล
แสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นับแต่นั้นมาวันที่ ๘
กรกฎาคม ของทุกปีจึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย เรียกว่าวัน “แปดกรกฎ” วิทยาลัย
วิชาการศึกษาบางแสน จึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่ง
แรกของประเทศที่ได้จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค สังกัด
กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดสอน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร ๔ ปี

มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยู่ภาคตะวันออก มีที่ตั้งอยู่ใน ๓
จังหวัด คือ
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๙ ถนน
ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๖๔๗ ไร่ ๒ งาน ๑ ตารางวา และมีวิทยาเขต
๒ แห่ง ได้แก่
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ที่ตั้งอยู่ใน ๔ พื้นที่
คือ
๑. ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบล
โขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ ๔๕๐ ไร่ ๓
งาน ๓๔ ตารางวา

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ วิทยาลัย
วิชาการศึกษาบางแสนได้รับโอน “โรงเรียนพิบูล
บำเพ็ญ” สังกัดกรมสามัญศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบล
แสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อปรับปรุงให้เป็น
โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย โดยตั้งชื่อใหม่ว่า
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” วิทยาลัยวิชาการศึกษา
บางแสน

๒. ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ และ ๖ ตำบลสนามไชย อำเภอ
นายายอาม จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ ๗๗๖ ไร่ ๒ งาน ๒๕
ตารางวา

พ.ศ. ๒๕๐๑ มีผู้สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก จำนวน ๓๕
คน หลังจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้เปิดรับบุคคลที่มี
วุฒิ ป.ม. หรือ พ.ม. หรือ อ.กศ.หรือ ป.กศ.สูง หรือ
เทียบเท่า เข้าศึกษาเป็นนิสิตภาคสมทบหลักสูตร การ
ศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) และในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับโอน
อาคารเรียน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยบางแสน
สังกัดกรมสามัญศึกษาให้มาเป็นของวิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาบางแสน สังกัดกรมการฝึกหัดครู

๓. ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ และ ๙ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ ๑๗๙ ไร่ ๒๒ ตารางวา
๔. ตั้งอยู่ที่ทุ่งร้อยรู ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด มีเนื้อที่ ๘๙๗ ไร่ ๑ งาน ๓๐.๙๐ ตารางวา
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ ๔
ถนนสุวรรณศร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อที่ ๑,๓๖๙ ไร่ ๒ งาน

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้เปลี่ยน
ฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ย้ายมาสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๗ ดัง

ความเป็นมาก่อนที่จะมาเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มในปี
พ.ศ. ๒๔๙๒ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียน
ฝึกหัดครูชั้นสูงขึ้นที่ซอยประสานมิตร อำเภอพระโขนง

๑๒

12

BUU | Annual Report 2015

จนกระทั่งวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๗ ตอนที่ ๑๓๑
ตลอดเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตอบสนองหลักการที่ว่าการศึกษานั้นประชาชนทุกคนต้องเข้าถึง
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง จึงขยายวิทยาเขต ๒ แห่ง คือ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีขึ้นเป็นแห่งแรก เปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๓๙ และใน
ปีต่อมาวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ขึ้นเป็นแห่งที่ ๒ เริ่มเปิด
การเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๔๑ ภายหลังได้มีการประกาศของมหาวิทยาลัยใช้ชื่อว่า วิทยาเขตจันทบุรี
และวิทยาเขตสระแก้ว
มหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ในวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการเปลี่ยนสถานภาพ
จากมหาวิทยาลัยส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๕ ก ในวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
มหาวิทยาลัยบูรพามีความมุ่งมั่นในปณิธาน ปรัชญา ภารกิจหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยบูรพาที่ชัดเจน จึงเป็นแรงผลักดันให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะก้าวไกลไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ
เพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนในระดับคุณภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน
และอนาคต
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๑๓

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
BUU Background

แบบที่ ๑

แบบที่ ๒

ตรา เครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
แบบที่ ๑ เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “๙” อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกนกเปลวเพลิงด้านบนมี
รัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข ๙ เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอกเบื้องบนมีคำว่า “สุโข ปญฺญ าปฏิลาโภ”
เบื้องล่างมีคำว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา”
แบบที่ ๒ เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “๙” อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกนกเปลวเพลิงด้านบนมี
รัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข ๙ เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอกเบื้องบนมีคำว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา”
เบื้องล่างมีคำว่า “BURAPHA UNIVERSITY”
ความหมายของตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
๑. ตราเป็นรูปทรงกลม ล้อมรอบด้วยชื่อมหาวิทยาลัย และพุทธศาสนสุภาษิตประจำมหาวิทยาลัยว่า
“สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ” มีความหมายว่า ความได้ปัญญาให้เกิดสุข
๒. ตรงกลางเป็นรูปเลขไทย “๙” หมายถึง รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
๓. มีกนกเปลวเพลิงล้อมรอบ หมายถึง ความรุ่งโรจน์และความรุ่งเรือง
๔. รัศมีประกอบมี ๘ แฉก หมายถึง จังหวัดในภาคตะวันออก ๘ จังหวัด และฐานเดิมทั้ง ๘ วิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๕. ด้านล่างเป็นเส้นโค้ง หมายถึง ความเคลื่อนไหวและการพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด

๑๔
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ปณิธานมหาวิทยาลัยบูรพา
๑. ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา ใฝ่หาความรู้ และคุณธรรม
๒. สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
๓. เป็นที่พึ่งทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ชี้นำแนวทางการพัฒนาแก่สังคม โดยเฉพาะภาคตะวันออก

สีประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
สีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีเทา - ทอง
สีเทาเป็นสีของสมอง หมายถึง ความเจริญทางสติปัญญา
สีทอง หมายถึง คุณธรรม
สีเทา - ทอง หมายความว่า บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้กอปรด้วยสติปัญญา และคุณธรรม
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๑๕

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
ต้นมะพร้าว

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา
๘ กรกฎาคม (แปดกรกฏ)

ปรัชญา
สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม

คำขวัญ
ความได้ปัญญาให้เกิดสุข

๑๖
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

ภารกิจหลัก
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ดำเนินการส่งเสริมงานวิจัย
เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการ
กีฬา รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
สร้างคนคุณภาพ สร้างปัญญาให้แผ่นดิน ด้วยคุณภาพการศึกษาระดับสากล เพื่อนำพาสังคมไทยสู่สังคม
อุดมปัญญาที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
๑. สร้างความรู้ปัญญาและบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม
๒. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์ เป็นผู้นำที่มีทักษะสากล
๓. บริการวิชาการสู่สังคม ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาที่พึ่งตนเอง ส่งเสริม สนับสนุนและธำรงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
๔. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงและพึ่งตนเองได้

เป้าประสงค์
๑. มหาวิทยาลัยเป็นอุดมศึกษาชั้นนำที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย และมีผลงานโดดเด่น
ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
๒. มหาวิทยาลัยเป็นคลังความรู้ และแหล่งอ้างอิงทางวิชาการของประเทศ และระดับนานาชาติ เป็นที่พึ่ง
ทางวิชาการของสังคม นำพาสังคมสู่สังคมอุดมปัญญา
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๑๗

โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการบริหาร
งานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา

สภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย

สภาพนักงาน

คณะกรรมการบริหาร
งานการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยบูรพา
อธิการบดี

คณะกรรมบริหาร
มหาวิทยาลัย

สภาวิชาการ

คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี
(๘ คน)

ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก
๑. สถาบันภาษา
๒. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
๓. สำนักคอมพิวเตอร์
๔. สำนักบริการวิชาการ
๕. สำนักพัฒนานวัตกรรม
๖. สำนักหอสมุด

คณบดี

๑. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
๒. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
๓. คณะพยาบาลศาสตร์
๔. คณะแพทยศาสตร์
๕. คณะดนตรีและการแสดง
๖. คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยอธิการบดี
(๑๑ คน)

หัวหน้าสำนักงาน

๗. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๘. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
๙. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

๑. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๒. หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี

๑๐. คณะโลจิตสติกส์
๑๑. คณะวิทยาการสารสนเทศ
๑๒. คณะวิทยาศาสตร์
๑๓. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์

หมายเหตุ
*
หมายถึง หน่วยงานในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
**
หมายถึง หน่วยงานในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

๑๘
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๑๕. คณะศิลปกรรมศาสตร์
๑๖. คณะศึกษาศาสตร์
๑๗. คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานมหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดจันทบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักงานอธิการบดี

คณะวิทยาศาสตร์และ

คณะวิทยาศาสตร์และ

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

ศิลปศาสตร์

สังคมศาสตร์

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

คณะอัญมณี

โครงการจัดตั้งคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์

พาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

คณะแพทยศาสตร์
คณะดนตรีและการแสดง
คณะเภสัชศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คณะโลจิตสติกส์
คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสต
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ
19
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๑๙

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา และหัวหน้าส่วนงาน
สภามหาวิทยาลัยบูรพา

ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
(ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๒๐

รศ.ดร.จำเนียร จวงตระกูล

รศ.ดร.กำจัด มงคลกุล

รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์

นายจิระวี เสมอวงษ์

นายธีระวัฒน์ อรุณธัญญะ

รศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

นายนิพนธ์ ฮะกีมี

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

พล.อ.วาภิรมย์ มนัสรังษี

รศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล

ศ.สมศักดิ์ จักรไพวงศ์

นายโอภาส เขียววิชัย
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

นายเจริญ จุรีกานนท์
ประธานกรรมการส่งเสริม

ดร.สาธิต ปิติวรา
นายกสมาคมศิษย์เก่า

ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์

ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย

ประธานสภาพนักงาน

ผู้รักษาการแทน อธิการบดี

กิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทหัวหน้าส่วนงาน

ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนคณาจารย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนพนักงานซึ่งมิใช่คณาจารย์

นส.กนกรัตน์ คล้ายทองคำ

รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย

คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล

คณาจารย์

ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

รศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี

นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
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๒๑

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย
นายเสรี ชิโนดม
ผศ.บุญมา ไทยก้าว
ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
ดร.อาณัติ ดีพัฒนา
ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ
ดร.พัชรวดี พูลสำราญ
นายสุจิตร มหาพิรุณ
ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์
ดร.เอกวิทย์ โทปุรินทร์
ดร.ณัฐพล ชมแสง
ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม
ดร.ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค
รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล

๒๒
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ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
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(ลำดับที่ ๙) จากซ้าย
(ลำดับที่ ๑๐)
(ลำดับที่ ๑๑)
(ลำดับที่ ๑๒)
(ลำดับที่ ๑๓)
(ลำดับที่ ๑๔)
(ลำดับที่ ๑๕)
(ลำดับที่ ๑๗)
(ลำดับที่ ๘)
(ลำดับที่ ๑)
(ลำดับที่ ๒)
(ลำดับที่ ๓)
(ลำดับที่ ๔)
(ลำดับที่ ๕)
(ลำดับที่ ๖)
(ลำดับที่ ๗)
(ลำดับที่ ๑๖)
(ลำดับที่ ๑๘) แถวหน้าจากซ้าย
(ลำดับที่ ๑๙)
(ลำดับที่ ๒๐)

คณบดีกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา)

ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช
ดร.บุญรอด บุญเกิด
รศ.ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร. เอกวิทย์ มณีธร
ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
ผศ.พัชนี นนทศักดิ์
ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา
รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
นายเสรี ชิโนดม
รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
นายสัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์

คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
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๒๓

คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา)

นพ.วิชาญ เกิดวิชัย
ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย
รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล
ผศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล
ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ

๒๔
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คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

24

คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา)

ดร.ไพทูล แก้วหอม
ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
ดร.สุรินทร์ อินทะยศ
ดร.อาณัติ ดีพัฒนา
ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์
ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ
รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์
ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะอัญมณี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะโลจิสติกส์
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
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๒๕

ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก
(เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา)

ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ
นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์
ผศ.ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต
ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
ผศ.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง
ดร.พิชัย สนแจ้ง
นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท

๒๖
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ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

26

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การสร้างความรู้ปัญญาและการบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันเพื่อการผลิตกำลังคนที่มีความรู้ชั้นสูงรวมถึงเป็นแหล่งที่พึ่งทางวิชาการ
และเป็นขุมปัญญาของชาติ

ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ในแผนยุทศาสตร์ว่าในอนาคตต้องการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

ดังนั้นจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพในด้านการวิจัย เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
เพียงพอที่จะเป็นฐานในการพัฒนามาตรฐานทางการวิจัยและการศึกษาวิจัยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพื่อการบรรลุ
ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

๒๗
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งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่โดดเด่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
Megical Metal Clay Jewelry โดยทีมวิจัยจากคณะอัญมณี

คณาจารย์ และนิสิต คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
รองคณบดีคณะอัญมณี และอาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี อาจารย์คณะอัญมณี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ Platinum
Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2015 ในการแสดงผลงานวิจัย
“Megical Metal Clay Jewelry” ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

28

มหาวิทยาลัยบูรพา | รายงานประจำปี ๒๕๕๘

๒๘

ชุดดินปั้นโลหะมีค่าสำหรับทำเครื่องประดับโลหะทำมือ
(DIY-PMP Jewelry : Do it yourself – Precious Metal Power for making Jewelry)
โดย รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ และอาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี
ชุดดินปั้นโลหะมีค่าสำหรับทำเครื่องประดับโลหะทำมือ เป็นผงชุดโลหะมีค่าพร้อมปั้นสำหรับประดิษฐ์เครื่อง
ประดับโลหะทำมือโดยชุดผงโลหะพร้อมปั้นนี้ประกอบด้วยผงโลหะ ๓ ชนิด ได้แก่ เงิน เงินสเตอริงค์ และทองแดง
ผงโลหะเหล่านี้จะถูกนำมาผสมกับสารอินทรีย์และน้ำที่ทำหน้าที่เป็นตัวประสานให้ผงโลหะติดกันและมีลักษณะเป็น
ก้อนคล้ายดินน้ำมันหรือดินญี่ปุ่นที่สามารถปั้นมือได้ หรือใช้อุปกรณ์ปั้นอย่างง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องหล่อโลหะหรือ
เครื่องจักรขนาดใหญ่ หลังจากปั้นให้ได้รูปแบบเครื่องประดับหรืองานศิลป์ที่ต้องการเสร็จแล้วสามารถนำไปเผา
ด้วยหัวเป่าไฟ เตาไฟฟ้า เตาแก๊ส หรือใช้ร่วมกับเตาไมโครเวฟในครัวเรือน การเผาจะทำให้สารอินทรีย์และน้ำ
สลายตัวและผงโลหะกลับมาผนึกกันเป็นเครื่องประดับโลหะตามรูปแบบที่ปั้นไว้และได้เครื่องประดับที่มีความ
แข็งแรง มีสีสันวาวตามโลหะนั้น ๆ นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้คือ การนำผงโลหะขนาดอนุภาคต่างกันผสมกับ
ตัวประสานอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวในอัตราส่วนที่เหมาะสม ทำให้วัสดุมีความยืดหยุ่นในการปั้นได้ดี
อุณหภูมิในการเผาผนึกต่ำ ได้ชิ้นงานที่มีเปอร์เซ็นต์การหดตัวและความแข็งสูง จึงสามารถผลิตเครื่องประดับที่มี
ความคงทนแข็งแรงเหมาะสมต่อการสวมใส่ได้ และข้อดีคือได้เครื่องประดับทำมือที่เป็นเอกลักษณ์ ผู้สนใจประดิษฐ์
สามารถทำได้เองที่บ้านหรือสตูดิโอ นอกจากนี้สามารถนำไปผลิตร่วมกับวัสดุอื่น ๆ เช่น แก้ว เซรามิก ผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ งานตกแต่งภายใน

งานศิลป์ ประเภทอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ผลงานนี้จึงสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่

บุคคลที่สนใจ อุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดใหญ่ได้

รางวัลที่ได้รับ
- รางวัล Special prize (on Stage) จากโครงการ 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva
- รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) Class A: Mechanics - Engines - Machinery – Tools Industrial Processes –
Metallurgy จากโครงการ 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva
- ผลงานประดิษฐ์คิดค้น (รางวัลระดับดี) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ จากสภาวิจัยแห่งชาติ

๒๙

BUU | Annual Report 2015

29

เตาเผาขนาดเล็กสำหรับเผาโลหะมีค่าด้วยไมโครเวฟ (PM-Miniature Microwave Kiln)
โดย รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ และนายทวีศักดิ์ จันทร์ดวง
เตาเผาขนาดเล็กสำหรับเผาโลหะมีค่าด้วยไมโครเวฟ เป็นเตาเผาขนาดเล็กสำหรับใช้ร่วมกับเตาไมโครเวฟ
ในครัวเรือน เพื่อให้ความร้อนชิ้นงานผงโลหะเป็นเครื่องประดับทำมือได้อย่างรวดเร็ว หลักการการประดิษฐ์ คือ ตัว
เตาผลิตจากเซรามิกไฟเบอร์ที่เป็นฉนวนทนไฟที่อุณหภูมิสูงจึงปลอดภัยต่อการผลิตความร้อนสูงและภายในเตา
เผาเคลือบด้วยวัสดุที่สามารถดูดซับรังสีไมโครเวฟจากเตาไมโครเวฟในครัวเรือน ทำให้ภายในเตาผลิตความร้อน
ได้ที่อุณหภูมิสูงถึง ๘๐๐ – ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ภายในเวลาอันรวดเร็ว สามารถผลิตชิ้นงานได้ภายในเวลา ๑๐
นาที อีกทั้งต้นทุนการผลิตเตาราคาต่ำทำให้ได้เครื่องประดับที่ราคาต่ำด้วย

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) Class B: Clocks and Watches - Jewelry - Machinery – Tools
จากโครงการ 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva จากผลงานเรื่อง “PM-Miniature
Microwave Kiln”
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๓๐

โคมไฟแอลอีดีระบบสมองกลฝังตัว สำหรับการเลี้ยงขยายพันธุ์ปะการัง

โคมไฟแอลอีดีระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปะการัง (Coral Reanimation with LEDs
Embedded System) ที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ด้วยคุณสมบัติ สามารถควบคุมกลุ่มแสง ความเข้มแสงได้อย่าง
เหมาะสม ทดแทนแสงแดดตามธรรมชาติ ด้วยหลอดไฟ LED เปล่งแสงช่วงความยาวคลื่นจำเพาะที่เหมาะสมกับ
การเจริญเติบโตของตัวอ่อน และปะการัง สามารถควบคุมระยะเวลาการเปล่งแสงด้วยชุดสมองกลควบคุม พร้อม
หน้าจอแสดงผล ประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดเมทัลฮาไลด์ ที่ใส่หลอดชนิดพิเศษสำหรับเลี้ยงปะการังโดย
เฉพาะ เป็นการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการเปล่งแสงของโคม และการนำพาความ
ร้อน เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน คลายความร้อนต่ำ ทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลไม่แปรปรวนมากนัก ส่งผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตของปะการังน้อยลง และประหยัดค่าไฟมากกว่า เพราะอัตราการกินกระแสไฟฟ้าในกำลังที่
เท่ากัน LED สามารถให้ความสว่างมากกว่าโคมสปอร์ตไลท์แบบเมทัลฮาไลด์ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า
สูงสุดถึง ๕ ปี แต่โคมสปอร์ตไลท์ต้องเปลี่ยนหลอดทุก ๆ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี
โคมไฟเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปะการัง สามารถให้
แสงในช่วงคลื่นจำเพาะเจาะจง การจัดเรียงหลอดและ
ผสมแสงกันอย่างเหมาะสม ส่งผลให้กลุ่มปะการัง และ
ตัวอ่อนเจริญเติบโตได้ดี และรวดเร็วกว่าการเลี้ยงด้วย
แสงแดดตามธรรมชาติ โดยระบบการทำงานจะใช้ระบบ
สมองกลฝังตัว (Embedded System) และหน้าจอ
แสดงผล ด้วยการเขียนโปรแกรมวงจรตั้งเวลาควบคุม
สั่งการเปิดปิดหลอด LED ได้ตามความเหมาะสม และ
วงจรภาคจ่ายไฟให้กับหลอด LED ที่สามารถปรับเพิ่มลด
ความเข้มแสงได้ ผ่านระบบสมองกลควบคุม มีระบบ
ตรวจวัดอุณหภูมิโคมไฟระหว่างการทำงานเพื่อสั่งการ
พัดลมระบายความร้อนได้อย่างเหมาะสม ทำให้อุณหภูมิ
ของโคมไฟเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปะการังไม่สูงเกินไปกว่า
๕๐ องศาเซลเซียส

๓๑
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นายณัทกร เกษมสำราญ และนายณัฐพล ไชยมาก
พร้อมด้วย ดร.นรรัตน์ วัฒนมงคล
อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
จากผลงาน Coral Reanimation with LEDs Embedded
System โดยร่วมประกวดในหัวข้อ "Protection of the
Environment and Energy" จากโครงการ 43rd
International Exhibition of Inventions of Geneva

ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์
ขั้วโลก ตามพระราชดำริฯ

สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้นักวิจัยไทยเข้าร่วม
การศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกร่วม กับสาธารณรัฐ
ป ร ะ ช า ช น จี น เ พื่ อ ส า น ง า น ศึ ก ษ า วิ จั ย เ กี่ ย ว กั บ
วิทยาศาสตร์ขั้วโลกของประเทศไทย โดยสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง สวทช. และ Chinese Arctic and Antarctic
Administration (CAA) สังกัดสำนักงานบริหารกิจการ
ทางทะเล เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ขั้วโลก
ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์
ขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ ได้เดินทางไปร่วมประชุมประสานงานในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเตรียมการเดินทางไปศึกษาวิจัย ณ สถานีวิจัย Chinese Antarctic
Zhongshan Station ร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกจีน ครั้งที่ ๓๑ และจะลงเรือสำรวจ Xuelong ขณะกำลัง
จอดเทียบท่าก่อนการสารวจทางทะเลที่เมือง Hobart เครือรัฐออสเตรเลีย ในวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ขึ้นจากเรือภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่เมือง Freemantle เครือรัฐออสเตรเลีย วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘

โครงการศูนย์เพิ่มจำนวนพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำที่มีคุณภาพ
วิจัยและพัฒนากระบวนการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำในระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity system)
และจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำและมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่ง
สามารถเพิ่มจำนวนพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำคุณภาพ ที่เลี้ยงในบ่อดินและส่งให้ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักเพื่อผลิต
ลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำ และดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาแนวทางการเลี้ยงกุ้งกุลาดำซึ่งสามารถผลิตผลงาน
วิชาการได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับเผยแพร่ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการเลี้ยงพ่อแม่
พันธุ์กุ้งกุลาดำคุณภาพที่เลี้ยงในบ่อดิน
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นอกจากนี้ศูนย์เพิ่มจำนวนพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำได้สนับสนุนพันธุ์กุ้งกุลาดำให้กับสถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ สามารถ
ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ
จากการส่งออกกุ้งกุลาดำไปขายในตลาดต่างประเทศ ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์หลักและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
เพิ่มศักยภาพในการผลิตกุ้งกุลาดำคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไป
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บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลด้านงานวิจัยอื่น ๆ

ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลที่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สาขา
ชีววิทยา ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ “อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ (Systematics) ของไบรโอไฟต์ (Bryophytes)”
จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล
Excellent Poster Award ในงานประชุม Active enzyme molecule 2014
เมือง Toyama ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

นางสาวรินดา วราวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล
Excellent Paper Award จาก The 2015 International Conference on
Frontiers Educational Technologies (ICFET 2015) ณ Shanghai Yalong
International Hotel เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายอนุพนธ์ พิมพ์ช่วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรัตนบูรพา
สาขาการวิจัยและประดิษฐ์คิดค้น จากมหาวิทยาลัยบูรพา

๓๕
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สรุปผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และรายงานสืบเนื่อง ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเภท

จำนวน

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

๑๗๗

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

๑๘๔

รายงานสืบเนื่องระดับชาติ

๑๒๖

รายงานสืบเนื่องระดับนานาชาติ

๖๗

รวม

๕๕๔

ผลงานการประดิษฐ์ที่จดสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร จำนวน 1 ผลงาน
ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน/ สิทธิบัตร

เลขที่อนุสิทธิบัตร

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
ชื่อผลงาน “แหวน”
(คณะอัญมณี)

๔๔๓๑๖

วันที่ได้รับ
การจดทะเบียน
๑๕ พ.ค. ๒๕๕๘

ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร จำนวน ๗ ผลงาน

เลขที่อนุสิทธิบัตร

วันที่ได้รับ
การจดทะเบียน

สมุดประจำตัวผู้ป่วยไทรอยด์เป็น พญ.อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ และคณะ
พิษที่ได้รับการรักษาด้วยแร่
(คณะแพทยศาสตร์)
ไอโอดีน

๓๒๕๒๑๓

๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๘

คู่มือ : ภาวะไทรอยด์เป็นพิษและ พญ.อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ และคณะ
ทางเลือกในการรักษา
(คณะแพทยศาสตร์)

๓๒๕๒๑๔

๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๘

เลือกสรรทางสถิติสำหรับการ
วิจัย:การวิเคราะห์สถิติขั้นสูง
โดยใช้โปรแกรม Mplus

๓๒๘๒๕๕

๒๑ ส.ค. ๒๕๕๘

ชื่อผลงาน

๓๗

เจ้าของผลงาน/ สิทธิบัตร

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา
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ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร จำนวน ๗ ผลงาน (ต่อ)

เลขที่อนุสิทธิบัตร

วันที่ได้รับ
การจดทะเบียน

๓๑๔๑๐๖

๕ พ.ย. ๒๕๕๗

หนังสือ : นวัตกรรมการถ่ายภาพ
ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ
จิตรกรรมฝาผนังมุมมองภาพจิตรกรรม (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
ฝาผนังในพระอุโบสถ
วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี

๓๒๒๓๒๓

๙ เม.ย. ๒๕๕๘

ภาพสัญลักษณ์งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ
ครั้งที่ ๔๑
(คณะศิลปกรรมศาสตร์)

๓๒๒๓๒๒

๙ เม.ย. ๒๕๕๘

๘๘๘

๒๒ พ.ค. ๒๕๕๘

เลขที่คำขอ

วันที่ยื่นคำขอ

ชื่อผลงาน
คู่มือการเล่มเกมจิตอาสาสมองเพชร

กรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับ
เงินจากนาโนซิลเวอร์เคลย์
ด้วยการลอกลาย

เจ้าของผลงาน/ สิทธิบัตร
ดร.เมธี ธรรมวัฒนา
(คณะศึกษาศาสตร์)

รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
(คณะอัญมณี)

ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร จำนวน ๓๕ ผลงาน

แหล่งทุน

เจ้าของผลงาน/ สิทธิบัตร

เห็ดฟางกึ่งสำเร็จรูป

ดร.จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์
(คณะวิทยาศาสตร์)

๑๔๐๓๐๐๑๔๓๔

๓๐ ต.ค. ๒๕๕๗

อุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
(คณะวิทยาศาสตร์)

๑๕๐๓๐๐๐๗๕๑

๑๕ พ.ค. ๒๕๕๘

อุปกรณ์ดักตะกอน

ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
(คณะวิทยาศาสตร์)

๑๕๐๓๐๐๐๗๕๒

๑๕ พ.ค. ๒๕๕๘

สูตรอาหารเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่ประกอบ
ด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต (calcium
carbonate) และน้ำมัน

ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
(คณะวิทยาศาสตร์)

๑๕๐๓๐๐๐๘๘๕

๘ ส.ค. ๒๕๕๘

38

มหาวิทยาลัยบูรพา | รายงานประจำปี ๒๕๕๘

๓๘

ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร จำนวน ๓๕ ผลงาน (ต่อ)

แหล่งทุน

๓๙

เจ้าของผลงาน/ สิทธิบัตร

เลขที่คำขอ

วันที่ยื่นคำขอ

อุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษเพื่อ
การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

ดร.ยุภาพร สมีน้อย
(คณะวิทยาศาสตร์)

๑๕๐๓๐๐๑๑๘๔

๒๘ ส.ค. ๒๕๕๘

ฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งยับยั้งเอนไซม์
แอลฟ่ากลูโคสิเดสของอนุพันธ์
สังเคราะห์ของอิพิ-ไอโซแอนโดร
กราโฟไลด์
เครื่องหั่นทุเรียนแบบแท่ง

ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง และคณะ
(คณะวิทยาศาสตร์)

๑๕๐๑๐๐๒๑๗๓

๓ เม.ย. ๒๕๕๘

อาจารย์ชาญชัย พลตรี
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)

๑๔๐๑๐๐๖๖๗๒

๓๐ ต.ค. ๒๕๕๗

วัสดุสำหรับสร้างเตาเครื่องปั้นดินเผา ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง และ
มอญขนาดเล็ก
นายกฤตยชญ์ คำมิ่ง
(คณะศิลปกรรมศาสตร์)

๑๕๐๓๐๐๐๗๕๓

๑๕ พ.ค. ๒๕๕๘

ลวดลายจักสาน แบบที่ ๑

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
และคณะ
(คณะศิลปกรรมศาสตร์)

๑๔๐๒๐๐๓๗๐๑

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๘

ลวดลายจักสาน แบบที่ ๒

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
และคณะ
(คณะศิลปกรรมศาสตร์)

๑๔๐๒๐๐๓๗๐๒

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๘

ลวดลายจักสาน แบบที่ ๓

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
และคณะ
(คณะศิลปกรรมศาสตร์)

๑๔๐๒๐๐๓๗๐๓

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๘

ลวดลายจักสาน แบบที่ ๔

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
และคณะ
(คณะศิลปกรรมศาสตร์)

๑๔๐๒๐๐๓๗๐๔

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๘
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ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร จำนวน ๓๕ ผลงาน (ต่อ)

แหล่งทุน

เจ้าของผลงาน/ สิทธิบัตร

เลขที่คำขอ

วันที่ยื่นคำขอ

ลวดลายผ้า แบบที่ ๑

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
และคณะ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)

๑๔๐๒๐๐๓๗๐๕

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๘

ลวดลายผ้า แบบที่ ๒

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
และคณะ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)

๑๔๐๒๐๐๓๗๐๖

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๘

ลวดลายผ้า แบบที่ ๓

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
และคณะ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)

๑๔๐๒๐๐๓๗๐๗

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๘

ลวดลายผ้า แบบที่ ๔

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
และคณะ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)

๑๔๐๒๐๐๓๗๐๘

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๘

ลวดลายผ้า แบบที่ ๕

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
และคณะ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)

๑๔๐๒๐๐๓๗๐๙

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๘

ลวดลายผ้า แบบที่ ๖

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
และคณะ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)

๑๔๐๒๐๐๓๗๑๐

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๘

ลวดลายผ้า แบบที่ ๗

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
และคณะ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)

๑๔๐๒๐๐๓๗๑๑

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๘

ลวดลายผ้า แบบที่ ๘

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
และคณะ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)

๑๔๐๒๐๐๓๗๑๒

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๘

ลวดลายผ้า แบบที่ ๙

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
และคณะ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)

๑๔๐๒๐๐๓๗๑๓

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๘

ลวดลายผ้า แบบที่ ๑๐

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
และคณะ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)

๑๔๐๒๐๐๓๗๑๔

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๘

ลวดลายผ้า แบบที่ ๑๑

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
และคณะ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)

๑๔๐๒๐๐๓๗๑๕

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๘

ลวดลายผ้า แบบที่ ๑๒

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
และคณะ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)

๑๔๐๒๐๐๓๗๑๖

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๘
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๔๐

ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร จำนวน ๓๕ ผลงาน (ต่อ)

แหล่งทุน

๔๑

เจ้าของผลงาน/ สิทธิบัตร

เลขที่คำขอ

วันที่ยื่นคำขอ

เตาเครื่องปั้นดินเผามอญ
ขนาดเล็ก

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
และคณะ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)

๑๕๐๒๐๐๑๖๔๗

๑๕ พ.ค. ๒๕๕๘

ยางยืดคล้องแขน ๑

ดร.เมธี ธรรมวัฒนา
(คณะศึกษาศาสตร์)

๑๕๐๓๐๐๐๐๕๔

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๘

ยางยืดคล้องแขน ๒

ดร.เมธี ธรรมวัฒนา
(คณะศึกษาศาสตร์)

๑๕๐๓๐๐๐๐๕๕

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๘

ยางยืดพลิกข้อมือ

ดร.เมธี ธรรมวัฒนา
(คณะศึกษาศาสตร์)

๑๕๐๓๐๐๐๐๕๖

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๘

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
ในการตำ

อาจารย์อนุพนธ์ พิมพ์ช่วย
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)ห

๑๕๐๓๐๐๐๑๗๗

๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘

ยางยืดเพิ่มแรง

ดร.เมธี ธรรมวัฒนา
(คณะศึกษาศาสตร์)

๑๕๐๑๐๐๐๒๖๒

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๘

เครื่องดื่มเสริมแคลเซียมสำหรับ นายนรัตถพล เจริญพันธ์ุและ
ป้องกันการสูญเสียมวลแคลเซียม รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี
จากกระดูกในผู้หญิงระยะให้นม (คณะสหเวชศาสตร์)
บุตร

๑๒๐๓๐๐๑๒๗๓

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๘

พลอย (ราศีเมษ)

ดร.สุรินทร์ อินทะยศ
ดร.ณัฐพล ชมแสง และคณะ
(คณะอัญมณี)

๑๕๐๒๐๐๐๖๕๔

๒๕ ก.พ. ๒๕๕๘

พลอย (ราศีกรกฎ)

ดร.สุรินทร์ อินทะยศ
ดร.ณัฐพล ชมแสง และคณะ
(คณะอัญมณี)

๑๕๐๒๐๐๐๖๕๕

๒๕ ก.พ. ๒๕๕๘

พลอย (ราศีพิจิก)

ดร.สุรินทร์ อินทะยศ
ดร.ณัฐพล ชมแสง และคณะ
(คณะอัญมณี)

๑๕๐๒๐๐๐๖๕๖

๒๕ ก.พ. ๒๕๕๘

พลอย (ราศีธนู)

ดร.สุรินทร์ อินทะยศ
ดร.ณัฐพล ชมแสง และคณะ
(คณะอัญมณี)

๑๕๐๒๐๐๐๖๕๗

๒๕ ก.พ. ๒๕๕๘
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล
สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้มีการรับนิสิตในระดับ
ปริญญาตรีทั้งหลักสูตรภาคปกติ และหลักสูตรภาคพิเศษ ในระบบรับตรงจากนักเรียนในเขตภาคตะวันออก
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้เน้นปรัชญาการผลิตบัณฑิต คือ สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้
คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม เพื่อสร้างบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยให้เป็นกำลังคนที่ถึงพร้อมในการทำงาน
และการใช้ชีวิตในสังคม นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยบูรพา ยังได้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่
ขาดแคลน สาขาวิชาที่ตลาดแรงงาน สังคม ประเทศชาติต้องการ รวมถึงส่งเสริมการจัดการศึกษาหลักสูตร
นานาชาติเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสากลด้วย

๔๒
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๑. นิสิตได้รับรางวัล รางวัลในปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ มีนิสิตที่ได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ ในระดับชาติ และนานาชาติ ดังนี้
นายธนวรรธน์ สุวรรณปาล คณะศึกษาศาสตร์
ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นายวรวิทย์ สุขภาคกิจ คณะแพทยศาสตร์
ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นายเจษฎา บุปผามาลา คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่น/ต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
จังหวัดชลบุรี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ จากสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดชลบุรี

นางสาววัศยา รอดนัคเรศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส
จากสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
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นายปุณทัช ปัญญาวรคุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบคำถาม
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฝรั่งเศส-ไทย
จากสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
นางสาวกมลชนก ขุมทอง นางสาวพิชามญช์ ศิริศักดิ์
และนางสาวชลธิชา อรัญศิริ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันนำเสนอแนวคิดในงานเทศกาล
โคนมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
นายอัษฎา จันหยู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (กล่าวสุนทรพจน์และความสามารถ
ภาษาจีน) ในโครงการอบรมทักษะการกล่าวสุนทรพจน์และการแสดง
ศิลปะวัฒนธรรมจีน ในโครงการสะพานสู่ฝันภาษาจีนของฮั่นปั้น
(Chinese Bridge) จากสำนักงาน HANBAN
นายธนภัทร สันติวนานนท์ นายกวีวัฒน์ ส่งเจิม
นายภัทรดิศ ศิริจันทร์ นายวิธวิทย์ ศิรพงษ์สมบัติ และ
นายเถลิงศักดิ์ ทองรังสฤษฎ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ในโครงการ CSR Holiday ภายใต้คอนเซปต์ Trip and Treat:
Make your Holiday worthwhile จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นางสาวชนากานต์ กิตติวิทย์เชาวกุล นางสาวนฤภร รูปหมอก
นางสาวปาลิตา ลิขิตศรีกาญจนา นายพงศ์ธร ธีระทีป นายพิพัฒน์ ยศเจริญกิจ
และนายนันทวัฒน์ วงศ์จำปา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับ
รางวัลชมเชยในในโครงการ CSR Holiday ภายใต้คอนเซปต์ Trip and
Treat: Make your Holiday worthwhile จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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นางสาวปริยากร พุมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายชาคริต จัง นางสาวณฐพร งามเกียรติทรัพย์
และนางสาวณัชชา รุจิระวิจักขณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับ
รางวัล The Character Award จาก GATSBY Student CM Awards ครั้ง
ที่ ๙ โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาระดับเอเชีย ของบริษัท GATSBY

นายธัญชนิต จุงสรศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์กับโจทย์
Active Play โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)
นายอภิวัฒน์ สันโดษ นายเดชเด่น ชนะตั้งเจริญ นางสาวพรอุมา อำพาส
นางสาวธนัญชนก ฉายเพชร และนางสาวขวัญพิมล ศิริพลวัฒน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานยอดนิยมจากการ
ประกวดรายการโทรทัศน์ในโครงการ Media Me Idea นักคิดผลิตสื่อ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
นางสาวสวพร เรืองพณิชยกุล นางสาวชวรีย์ ศันสนียวัฒนกุล นางสาว
รัฐภรณ์ พาแก้ว นางสาวไหมพิมล เสือพยัคฆ์ และนายรชต ดิษยพงษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล Popular Vote จาก
โครงการ TK park แจ้งเกิดการตลาด ตอน “Young อ่าน อยู่ : พลิกโฉมให้
ห้องสมุดมีชีวิต”ของอุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับ นิตยสาร a day
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นางสาวชลนภัส พิริยคุณธร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษา
เกาหลี ระดับอุดมศึกษา ประจำประเทศไทย ครั้งที่ ๙
ของศูนย์เกาหลีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวอารียา สุรียพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการเขียนเรียงความภาษาเกาหลี
(Writing Hungul in Chaingmai 2015) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวทิพรัตน์ วงค์ประสาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับรางวัลชมเชยจากการเขียนเรียงความภาษาเกาหลี
(Writing Hungul in Chaingmai 2015) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวรุ่งอรุณ อินใจ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นางสาวปิยพร พรสุริยา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ ๒
นายจักรพันธ์ จันทรชาตรี นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ ๒
นางสาวมิเชล ไฟเฟล่ นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ ๓
จากโครงการการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
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โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ๒๐๑๕ จัดโดยคณะเทคโนโลยี
สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา มีนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้รับรางวัล
ดังนี้
๑. นางสาวรพีพรรณ เกตุสมพงษ์ ได้รับรางวัล นำเสนอโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล จังหวัดจันทบุรี
๒. นายปริญญา ทรงคาศรี ได้รับรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ ระดับดีมาก เรื่อง MANAGEMENT
INFORMATION SYSTEM FOR MEDICAL ROOM ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการห้องพยาบาล มหาวิทยาลัย
บูรพา (จันทบุรี)
๓. นายนิรวิทธ์ วิชนะโภชน์ ได้รับรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ ระดับดีมาก เรื่องระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เพื่อจัดการโพงพางชายฝั่งทะเล จังหวัดจันทบุรี
๔. นางสาวสกุลรัตน์ ปัญจนนท์ ได้รับรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ ระดับดีมาก เรื่องการวิเคราะห์รอยแตกของ
กระถางรองยางจากภาพถ่าย โดยใช้การหาขอบภาพด้วยวิธีโรเบิร์ต IMAGE ANALYSIS OF RUBBER
POTTED'S CRACKS USING ROBERT'S EDGE DETECTION
๕. นางสาวรัตน์ตา มากนวล ได้รับรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ ระดับดีมาก เรื่องระบบการตรวจสอบคุณภาพ
เม็ดมะม่วงหิมพานต์จากภาพถ่ายด้วยวิธี K-means Clustering
๖. นายบวรศักดิ์ สายเขียว ได้รับรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ระดับดี เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
ผู้ป่วยไอซียูอายุรกรรม กรณีศึกษาโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
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๗. นายอิทธิกร ลิมปิสวัสดิ์ ได้รับรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ระดับดี เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบ
ผู้เอาประกัน บริษัท เอไอเอ กรณีศึกษา สำนักงาน เอไอเอ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
๘. นายนราธิป ทองสุวรรณ์ ได้รับรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ระดับดี เรื่องผลงานการวิเคราะห์อัตราการเจริญ
เติบโตของเซลล์สาหร่าย chlorella sp. ที่เลี้ยงด้วยตะกรันเหล็กโดยใช้การประมวลผลภาพ ด้วยวิธีการหาขอบ
แบบ Sobel
๙. นางสาวอัญชนา ศรีจำนง ได้รับรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ระดับดี เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้าน
ขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (The management information system of electronic book shop)
๑๐. นายวรพงษ์ คงประเสริฐ ได้รับรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ระดับดี เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการ
ขายดอกไม้ประดิษฐ์
๑๑. นางสาวสมิตา คุ้มแก้ว ได้รับรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ระดับดีมาก เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โรงแรมแมว กรณีศึกษาโรงแรมแมว THE GENTLEMAEW
๑๒. นายศุภชัย เล้าวิบูลย์ ได้รับรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ระดับดี เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้าน
ขายเสื้อผ้าและสั่งตัดออนไลน์กรณีศึกษา ร้านเล็กอาภรณ์
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นายณัทกร เกษมสำราญ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
และนายณัฐพล ไชยมาก นิสิตคณะศึกษาศาสตร์
ผลงานโคมไฟแอลอีดีระบบสมองกลฝังตัว สำหรับเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์
ปะการัง ได้รับรางวัลเหรียญทองนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ “Protection of
the Environment and Energy" รางวัล The JIPA Award สาขา Best
Invention in Biotechnology จาก Japan Intellectual Property
Association และรางวัล Honor of invention จาก Macao Innovation
and Invention Association และถูกคัดเลือกให้จัดแสดงผลงานภายใน
งาน 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva

นางสาวเมธาวี สวัสดิ์เรืองศรี นางสาวณัฐนันท์ จิ๋วซ่าน นางสาวอภัสนันท์
อัดแสง และนางสาวจีรภา อรุณจิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออก ในโครงการ
ประกวดแผนการสื่อสารการตลาด IMC Plan “Made by you ชีวิตเลือก
ได้” จากบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด

นายธีรวัฒน์ จันทรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์
ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ ๑

นางสาวรัศมีจันทร์ เอี่ยมองค์ และนางสาวพัชรินทร์ มะลิพันธ์
คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลการศึกษายอดเยี่ยม
ทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย
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นายธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม นางสาวธิรดา ปิยะนันท์
นางอภิรักษ์ วิเศษชาติ นายกาญจน์ภพ กัณหะสุต
นางสาวเบญจา ปกิระเณย์ นางสาววิไลวัลย์ ฐิติรุ่งเรือง
นายธนาวุฒิ โพธิ์เตี้ย นายศุภกิจ มีชัย นางสาวเนริสา ทอนศรี
และนางสาวชญานิศ คล่องแคล่ว คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการ
ศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต

นายวัชระ มังสังข์ นางสาววฤษณี ปรีชานฤชิตกุล
นายอรรถพล แก้วโสนด นางสาวปณิดา ขัดสงคราม
นางสาว ว.อิสรา จำปา นางสาวสรินพร อุดมพงษ์
นางสาววิณัฐกานต์ ภูชาดึก นางสาวรินระวี พูลเกษม
และนางสาวอัจฉราพรรณ มหพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล
การศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

นางสาวศศิธร พรงาม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน Battle of the chef 2014
จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทเดี่ยว รายการ
Main course lamb รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภทเดี่ยว รายการ
Maggy imperial master chef challenge award และรางวัลรองชนะ
เลิศ ประเภทเดี่ยว รายการ Mail course poultry

นายฆฤณ วงศ์ทองศรี นายวริณัฐ ใจมะวงศ์ นายแซนเย กุมารไซย์
นายเลิศชัย พรหมลอย นายพีรทัต อาษายุทธ
และนายอดุลย์ รักตระกูล คณะดนตรีและการแสดง ได้รับรางวัลชนะ
เลิศการประกวดรายการจุดชนวน Music contest ที่จัดโดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และรางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ ๑ การประกวดดนตรีสากลรายการ The bazaar music
contest
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นายก้องภพ นิธิประดิษฐกุล นายภัทร สอนชอุ่ม นายธานินทร์ ขันตี นายณัฐพล เปาสะนา และนายปภังกร บุตรี
คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” เรื่อง Just you
change จากราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

นางสาวศตพร เทยาณรงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ รางวัลการนำเสนอผล
งานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย จากการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Hang Thi Thu Nguyen คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัล
Best Paper Award จาก Moving Forward to a Prosperous and
Sustainable Community ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวปณิดา สุขสมพร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับเหรียญเงิน
กีฬาเรือใบ ประเภท ๔๗๐ หญิง ในซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ จากสมาพันธ์กีฬา
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Games Federation หรือ
SEAGF)
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นายธนพงษ์ กมลวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ได้รับเหรียญทองแดง กีฬาเรือใบ ประเภท ๔๗๐ ชาย
ในซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ จากสมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Southeast Asian Games Federation หรือ SEAGF)

นางสาวเมธินี ระรื่น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาเรือพายประเภท ฝีพาย ๔ คน
หญิง ในซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ จากสมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (Southeast Asian Games Federation หรือ SEAGF)

นางสาวนิชาภา ไหวไว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และนางสาวนพเก้า
พูนพัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเรือใบ
ประเภทเรือใบทเวนตี้ไนเนอร์ ในซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ จากสมาพันธ์กีฬา
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Games Federation
หรือ SEAGF)

นางสาวกมลวรรณ จันทร์ยิ้ม วิทยาลัยนานาชาติ
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาเรือใบ ประเภทเรือใบทเวนตี้ไนเนอร์ ในซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ จาก
สมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Games Federation หรือ SEAGF)

๕๒
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นางสาวกมลวรรณ จันทร์ยิ้ม วิทยาลัยนานาชาติ
ได้รับรางวัลเด็กเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขากีฬาและนันทนาการ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ จาก คณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องในวัน
เยาวชนแห่งชาติ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

ด.ช.กฤช จิตโรภาส นักเรียนชั้น ม. ๑/๗ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันประเภทเยาวชน
ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี จากรายการ Pokpok-Ram junior
tennis championship 2014 ณ สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวน้ำฟ้า แก้รัตนศรีโพธิ์ คณะดนตรีและการแสดง ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดขับร้อง เพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ ๑๗ จากมหาวิทยาลัยบูรพา

นิสิตชั้นปีที่ ๓ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประเภทศิลปะร่วมสมัย จาก
เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

นางสาวธิติมา เบญจานุกร และนางสาวอภิญญา ภูยอดพลอย
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้รับคัดเลือกจาก National University
of Singapore (NUS) เพื่อเข้าร่วมโครงการ The 1st ASIAN
UNDERGRADUATE SUMMIT - SINGAPORE CHAPTER
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
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๕๓

นางสาวลินดา ศรีโพธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากนิสิตทั่วประเทศไปศึกษาดูงาน
ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล จาก
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

นางสาวมาลีวรรณ บัวแดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth
Ambassadors 2014 )

๕๔
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๒. การจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา มีการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น
(๑) การศึกษาในระดับปฐมวัยถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
(๒) การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา และ
(๓) หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
๒.๑ ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” เปิดสอนในหลักสูตร ต่าง ๆ ดังนี้
- ระดับปฐมวัย
- ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ หลักสูตรปกติ (ภาษาไทย) และหลักสูตรสองภาษา (JIP)
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ หลักสูตรปกติ (ภาษาไทย), โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา (LIP),
โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SAM) และหลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
(IEP)
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มีนักเรียนทั้งหมด ๓,๐๙๐ คน (ระดับปฐมวัย ๒๙๓ คน
ระดับประถมศึกษา ๑,๐๔๘ คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๖๙๖ คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑,๐๕๓ คน
๒.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเพิ่มแรงงานปฏิบัติ
การคุณภาพให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เปิดสอนจำนวน ๕ สาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการโรงแรม
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มีนิสิตทั้งหมด ๑๔๖ คน
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๕๕

๒.๓ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
โดยในแต่ละปียังมีการเปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และการพัฒนา
ของประเทศชาติ และในการประกาศผลการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือแอดมินชั่น มหาวิทยาลัยบูรพามีหลักสูตรที่ติดอันดับผู้เลือกเรียนมากที่สุด ๒ หลักสูตรได้แก่
(๑) อันดับ ๕ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนที่รับ ๑๖๒ คน มีผู้สมัคร ๒,๐๐๖ คน
(๒) อันดับ ๑๒ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวนที่รับ ๑๒๐ คน มีผู้สมัคร ๑,๕๐๗ คน
จำนวนหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ
รวมทั้งหมด ๒๕๑ หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี ๑๒๓ หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา ๑๒๘ หลักสูตร จำแนก
รายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
กลุ่มสาขา

จำนวนหลักสูตร
ภาษาไทย

นานาชาติ

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

๓๒

๔

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

๘๑

๕

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๑๑๕

๑๔

๒๒๘

๒๓

รวม
หลักสูตรที่เปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะ/วิทยาลัย

๕๖

ระดับ

ชื่อหลักสูตร/ สาขา

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

ปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาโท

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การสื่อสารทางการเมือง

คณะดนตรีและการแสดง

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
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๓. การดำเนินการด้านนิสิต
ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยบูรพามีการดำเนินการด้านนิสิตจำแนกได้ดังนี้
๓.๑ นิสิตใหม่
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยบูรพามีการรับเข้านิสิตใหม่ จำนวน ๑๑,๕๐๕ คน (ระดับปริญญาตรี ๑๐,๑๓๐ คน
ระดับปริญญาโท ๑,๒๓๖ คน และระดับปริญญาเอก ๑๓๙ คน) จำแนกเป็นหลักสูตรภาคปกติ ๗,๑๓๕ คน (ระดับ
ปริญญาตรี ๖,๗๖๐ คน ระดับปริญญาโท ๒๖๘ คน และระดับปริญญาเอก ๑๐๗ คน) หลักสูตรภาคพิเศษ ๔,๓๗๐ คน
(ระดับปริญญาตรี ๓,๓๗๐ คน ระดับปริญญาโท ๙๖๘ คน และระดับปริญญาเอก ๓๒ คน)
๓.๒ นิสิตทั้งหมด
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยบูรพามีนิสิตทั้งหมด ๔๙,๐๙๐ คน (ระดับปริญญาตรี ๔๐,๖๒๒ คน ระดับปริญญาโท
๖,๙๗๒ คน และระดับปริญญาเอก ๑,๔๙๖ คน) จำแนกเป็นนิสิตภาคปกติ จำนวน ๒๘,๘๘๖ คน (ระดับปริญญาตรี
๒๖,๖๓๗ คน ระดับปริญญาโท ๑,๑๐๔ คน และระดับปริญญาเอก ๑,๑๔๕ คน) และนิสิตภาคพิเศษ จำนวน ๒๐,๒๐๔ คน
(ระดับปริญญาตรี ๑๓,๙๘๕ คน ระดับปริญญาโท ๕,๘๖๘ คน และระดับปริญญาเอก ๓๕๑ คน) และมีนิสิตต่างชาติ
ทั้งหมด ๔๙๕ คน

สถิตินิสิตทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘
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๕๗

สถิตินิสิตทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ (ต่อ)

สถิตินิสิตทั้งหมด ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘

๕๘
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สถิตินิสิตทั้งหมด ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ (ต่อ)

๓.๓ ผู้สำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผู้สำเร็จการศึกษา ๑๐,๘๓๘ คน (ระดับปริญญาตรี ๘,๖๖๗ คน ระดับปริญญาโท ๒,๐๒๑ คน
และระดับปริญญาเอก ๑๕๐ คน) จำแนกเป็นผู้สำเร็จการศึกษาภาคปกติ ๖,๐๑๗ คน (ระดับปริญญาตรี ๕,๖๓๘ คน
ระดับปริญญาโท ๒๗๘ คน และระดับปริญญาเอก ๑๐๑ คน) และภาคพิเศษ ๔,๘๒๑ คน (ระดับปริญญาตรี ๓,๐๒๙ คน
ระดับปริญญาโท ๑,๗๔๓ คน และระดับปริญญาเอก ๔๙ คน)
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๓.๔ ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพาได้ติดตามผลของภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ในการวางแผน
กำหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็น
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป

ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖

๗๘.๐๔
๗๓.๒๐

๖๐
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๗๑.๖๓

๗๑.๘๑

๗๗.๓๒

๓.๕ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
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๓.๖ ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดหาทุนการศึกษา ประเภทต่าง ๆ เช่น ทุนมูลนิธิ ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบ กยศ. ทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา แบบ กรอ. ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถศึกษาในมหาวิทยาลัย
ได้จนสำเร็จการศึกษา จากการสำรวจทุนการศึกษาโดยกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี พบว่าในปีการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ มีทุนสนับสนุนนิสิต จำนวน ๖,๓๗๐ ทุน เป็นเงิน ๓๐๒,๘๘๐,๐๖๐ บาท

ประเภททุน

จำนวนผู้ได้รับทุน

จำนวนทุน

จำนวนเงิน

ทุนพระราชทานฯ

๓๒

๒,๑๗๕,๙๐๐

๓๒

ทุนมูลนิธิ

๑๕๘

๓,๖๗๓,๕๐๐

๑๕๘

กองทุน

๑๐๒

๗๔๔,๑๕๐

๑๐๒

ทุนภาครัฐและเอกชน

๑๘๔

๔,๘๓๙,๓๗๐

๑๘๔

๕,๔๘๖

๒๘๔,๐๖๙,๕๔๐

๕,๔๘๖

ทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ใน
อนาคต (กรอ.)

๑๐๖

๔,๗๓๐,๒๘๖

ทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

๓๐๒

๒,๕๙๓,๓๑๔

๖,๓๗๐

๓๐๒,๘๘๐,๐๖๐

ทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประเภท
กยศ.

รวม

ปวส.

๒๖*

๒๖

ตรี

โท

เอก

๒๙๒

๔

๖

๖,๓๔๔

๔

๖

๘๐

* หมายเหตุ: ระดับการศึกษาปวส. เป็นนิสิตในสังกัด โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

๖๒
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๔. การพัฒนานิสิต

ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเป็นการพัฒนานิสิต ในกิจกรรมที่สำคัญ
ดังต่อไปนี้
การจัดบริการนิสิต
เป็นการบริการที่จัดให้กับนิสิตในด้านต่างๆ ที่จะทำให้นิสิตได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตภายใน
มหาวิทยาลัย และการเสริมสร้างให้นิสิตได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมทั้งที่เป็น
สังคมในขณะศึกษาและหลังศึกษา ดังนี้ ในด้านการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น ทุนการ
ศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดคณะฯ ห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องอ่านหนังสือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ยานพาหนะ
งานทะเบียน เป็นต้น ด้านการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น หอพักนิสิต สภาพแวดล้อม
ของห้องเรียน

ลานออกกำลังกาย

ห้องออกกำลังกาย มีเครื่องออกกำลังกายบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง สถานที่

จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มราคาประหยัดสโมสรนิสิต ห้องสันทนาการ ซุ้มที่นั่งพักผ่อน เป็นต้น ด้านการบริการ
ด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา: มีอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนิสิต และมีอาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตที่คอยให้คำ
ปรึกษาร่วมด้วย ด้านการบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า เช่น มีบอร์ดประชาสัมพันธ์
เรื่องทุนการศึกษา กฎระเบียบวินัยที่นิสิตพึงปฏิบัติ แหล่งข้อมูลโรงพยาบาล และบทความให้ความรู้ รวมทั้งหา
แหล่งข้อมูลที่ส่งเสริมการหารายได้พิเศษของนิสิต ห้องสมาคมศิษย์เก่า เป็นต้น และด้านการจัดโครงการเพื่อ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตในรูปแบบต่างๆ การบริการดังกล่าวข้างต้น ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดให้บริการกับนิสิตในภาพรวม จำนวน ๓๗ บริการ
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๖๓

การบริการด้านหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
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หอพักของกองกิจการนิสิต

หอพักนิสิตพยาบาล
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หอพักนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หอพักวิทยาลัยนานาชาติ

หอพักนิสิตวิทยาเขตจันทบุรี

๖๖
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หอพักนิสิตวิทยาเขตสระแก้ว

การบริการด้านสถานที่สำหรับนิสิต
๑. ลานเวทีกลางแจ้ง ๒. สนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง ๓. ลานกิจกรรมนิสิต ๕๐ ปี เทา-ทอง ๔. โต๊ะไม้สำหรับบริการ
นิสิตพักผ่อนอ่านหนังสือภายในอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต

การให้บริการของสำนักหอสมุด
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา มีการแนะนำห้องสมุดเสมือน ๓๖๐ องศา (Virtual Library 360
องศา) เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด ที่จัดทำขึ้นในรูปแบบของวิดีโอ ๓ มิติ ให้ผู้ชมมองเห็น
ภาพสำนักหอสมุดเสมือนเดินเข้ามาใช้บริการด้วยตนเอง โดยสำนักหอสมุดจัดจุดประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ๓๖๐ องศา
ไว้ที่จอ LCD บริเวณหน้าทางเข้าใช้บริการชั้น ๒ ของสำนักหอสมุด http://www.lib.buu.ac.th/lib360/
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การให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพา (รวมวิทยาเขต) มีจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ตามอาคารต่าง ๆ กว่า
๘๐๐ จุด กระจายทั่วมหาวิทยาลัยกว่า ๓๐๐ จุดที่ติดตั้งตาม common area ดูแลโดยสำนักคอมพิวเตอร์ และอีกกว่า
๕๐๐ จุดที่ติดตั้งและดูแลโดยส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงการเรียนการสอน การวิจัย
ผ่านเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งท่านสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
เข้ากับจุดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ที่ดูแลโดยสำนักคอมพิวเตอร์

รถสวัสดิการให้บริการเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา มีรถสวัสดิการให้บริการนิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป สำหรับในมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี มี
รถสวัสดิการขนาด ๒๕ ที่นั่ง จำนวน ๑๐ คัน ให้บริการเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น ๓ เส้นทาง

๖๘
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การส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๕ ประการ คือ ๑) วิชาการและวิชาชีพ (คุณธรรม/จริยธรรม)
๒) กีฬาและสุขภาพ ๓) บำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ๔) นันทนาการ และ ๕) ศิลปะวัฒนธรรม ในปีการศึกษา
๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดกิจกรรมให้กับนิสิตในภาพรวม จำนวน ๒๘๕ กิจกรรม อาทิเช่น
งานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๕
ศูนย์การจัดการองค์กรสุขภาวะร่วมกับภาคี ได้แก่ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมการบริหารงานบุคคลภาคตะวันออก และสมาคมการ
จัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย จัดงานเปิดตัวโครงการจัดตั้งศูนย์การจัดการองค์กรสุขภาวะ ภาคตะวันออก “ก้าวสู่
ทศวรรษ

การสร้างองค์กรแห่งความสุข ภาคตะวันออก (Moving Forward to 10th Anniversary Eastern Happy

Work Place)” ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน ชลบุรี

ผู้รักษาการแทนอธิการบดี นำคณะผู้นำนิสิต ๓ วิทยาเขต ศึกษาดูงานที่ราชอาณาจักรกัมพูชา
ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี

นำคณะผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน

วิทยาเขตจันทบุรี

และวิทยาเขตสระแก้ว ศึกษาดูงานที่ราชอาณาจักรกัมพูชาในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจในประเทศเพื่อนบ้าน ที่เป็น
สมาชิกของอาเซียน โดยศึกษาจากประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อารยธรรรม วิถีการดำเนินชีวิต รวมถึงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ การสร้างบรรยากาศด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยพระตะบอง และรูปแบบการจัด
กิจกรรมของนิสิตเพื่อให้นิสิตทั้งสองมหาวิทยาลัยมีโอกาสสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันใน
อนาคต
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คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมจัดนิทรรศการ การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน
ร่วมกับสถานประกอบการ
คณะการการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานร่วมกับสถานประกอบการในงานมิติ
ใหม่การศึกษาเดินหน้าประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่ถูกเชิญเข้า
ร่วมแสดงผลงานสหกิจศึกษาด้านการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม

รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการให้ความรู้กับนิสิตและผู้ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย เมื่อวันที่ ๓
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อการเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมในมหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ร่วมกันอย่างมีความ
สุข มีคุณค่า และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอาจารย์นิเทศงานในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจ
ศึกษา
เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก โดยคณะการจัดการและการท่องเที่ยวและสถาบันเครือข่ายจัดโครงการฝึก
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอาจารย์นิเทศงานในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา
ณ โรงแรม Hotel พัทยา โดยมีคณาจารย์จากสถาบันในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ๘ สถาบัน ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยเอเซียน วิทยาลัยชุมชนตราด วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนในฐานะผู้นิเทศงานให้กับนิสิต/ นักศึกษา

โครงการฝึกปฏิบัติธรรม นิสิตชั้นปีที่ ๔ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการฝึกปฏิบัติธรรม
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เพื่อให้นิสิตสร้าง
ศรัทธาในการศึกษาและปฏิบัติธรรม อีกทั้งให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการเจริญสติปัฏฐาน และนำความรู้ไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การบริการวิชาการสู่สังคม
ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาที่พึ่งตนเอง

การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการบริการวิชาการ
อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี
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โครงการด้านการบริการวิชาการแก่สังคมที่โดดเด่น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘
(Burapha University International Conference 2015)

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก กำหนด
จัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘ (Burapha University International Conference
2015) ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
และผู้ที่สนใจทั่วไป มีผู้เข้าร่วมจากกว่า ๑๐ ประเทศ จำนวน ๓๘๖ คน และมีนักวิจัยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เสนอผลงานวิจัยทั้งสิ้น ๑๓๙ คน เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนางานวิจัยไปสู่ชุมชน โดยประเด็น
หลักของการจัดประชุมวิชาการคือ “Moving Forward to a Prosperous and Sustainable Community” เพื่อ
เป็นการสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเป็น
สังคมอุดมปัญญา
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๗๓

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
International Conference on Knowledge and Smart Technologies (KST)

คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยห้องปฏิบัติการวิจัย Knowledge and Smart Technologies จัดการประชุม
วิชาการ the 2015 – 7th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST) เมื่อวันที่
๒๘ – ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาขา Computational
Intelligence, Intelligent Applications, Intelligent Computer Networks and Systems และ Emerging
Intelligent Technologies

สัมมนา The 23rd SEAMEO RIHED Governing Board Meeting and the Regional Seminar

ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผศ. พัชนี นนทศักดิ์ คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมเป็นวิทยากร
ในการสัมมนา The 23rd SEAMEO RIHED Governing Board Meeting and the Regional Seminar หัวข้อ
“Bridging Higher Education (HE) and Technical and Vocational Education and

Training (TVET) to

Create Flexible Education Pathways and to Improve Students, Employability” ณ The Centrepoint
Hotel, Gadong ประเทศบรูไนดารุสซาราม เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการศึกษาของแต่ละ
ประเทศสมาชิก โดย ผศ. พัชนี นนทศักดิ์ ได้นำเสนอภาพรวมของระบบการศึกษาในประเทศไทยและพัฒนาการ
ของสหกิจศึกษา (Cooperative and Work – Integrate Education : CWIE) ตลอดจนผลประโยชน์ที่ได้รับของ
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ นิสิตและนักศึกษา

๗๔

BUU | Annual Report 2015

74

โครงการฝึกอบรม “Bhutan Rural Development Program (BRDP)”

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภูฏาน “Bhutan Rural
Development Program (BRDP)” ให้แก่เจ้าหน้าที่บริหารงานท้องถิ่นจากราชอาณาจักรภูฏาน รุ่นที่ ๑ จำนวน
๑๘ คน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๒๖ คน ระหว่าง วันที่ ๗ - ๑๓ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาจารย์นิเทศงาน
ในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา

ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก โดยคณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว และสถาบันเครือข่ายจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอาจารย์นิเทศงานในการจัดการ
ศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา ณ โรงแรม Hotel J พัทยา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิจิตร
ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย เป็นประธานเปิดงาน มีคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาในเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคตะวันออก ๘ แห่ง เข้าร่วมจำนวน ๘๔ คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด การ
เรียนการสอนและการดำเนินงานสหกิจศึกษา แนวปฏิบัติที่ดีด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา ตลอดจนกระบวนการ
และขั้นตอนในการนิเทศงานสหกิจศึกษา เพื่อให้คณาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปดำเนินงานหรือ
ปรับปรุงการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานของนิสิต/
นักศึกษาอย่างมีคุณค่า สนองต่อนโยบายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิตใน
การปฏิบัติภารกิจพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีสมรรถนะตามที่ตลาดแรงงานต้องการและมีความเป็นสากล และ
สนองต่อยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพบัณฑิตที่เน้นคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา
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โครงการ Academic Roadshow

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก และศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค
ภาคตะวันออก จัดกิจกรรม Academic Roadshow ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิต ในการฝึกงานกับ สทอภ. และในการประกอบอาชีพหลังจาก
สำเร็จการศึกษา โดยมีนิสิตจากคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ
วิทยาการสารสนเทศ จำนวนมากสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โครงการจัดตั้งศูนย์การจัดการองค์กรสุขภาวะ ภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยบูรพาโดยคณะการจัดการและการท่องเที่ยว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) สมาคมการบริหารงานบุคคลภาคตะวันออก และสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย จัดงานเปิด
ตัวโครงการจัดตั้งศูนย์การจัดการองค์กรสุขภาวะ ภาคตะวันออก “ก้าวสู่ทศวรรษ การสร้างองค์กรแห่งความสุข
ภาคตะวันออก (Moving Forward to 10th Anniversary Eastern Happy Work Place)” เมื่อวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน ชลบุรี
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โครงการ “มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)” จ.จันทบุรี

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “มัคคุเทศก์เฉพาะ(ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)”
จ.จันทบุรี เพื่อผลิตมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประชาสัมพันธ์ประเทศได้เป็นอย่างดี
และให้เพียงพอในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีทักษะ
ในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
โครงการค่ายเยาวชนเปิดโลกทัศน์ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดโครงการค่ายเยาวชนเปิดโลกทัศน์
และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน One District One Student ASEAN Camp: ODOS รุ่นที่ ๒ ระหว่าง
วันที่ ๑๓ – ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
เป็นผู้ดำเนินการและวิทยากร ดร.อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน ไทย – กัมพูชา
จ.จันทบุรี เป็นวิทยากร และคุณอลเวง ศรีหิรัญ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้ความ
เข้าใจในการเปิดโลกทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ ๑๓
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
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โครงการฉะเชิงเทราเมืองแห่งการอ่านกับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

นิสิตภาควิชาสารสนเทศศึกษา ชั้นปีที่ ๔ ได้ร่วมจัดกิจกรรม "โลกของการ์ตูน : จินตนาการที่ไม่สิ้นสุด"
ทุกวันเสาร์ตลอดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายอุทยาน
การเรียนรู้ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า เด็ก เยาวชน
ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
โครงการนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด

โครงการนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด เป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคม สำนักหอสมุดจัดขึ้น โดย
มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการห้องสมุด ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การ
ศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ก่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการขับเคลื่อน
ห้องสมุดให้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการคูปองพัฒนาครู

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมในโครงการคูปองพัฒนาครู และได้ออกแบบหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของครูที่มีความประสงค์จะพัฒนา โดยใช้กระบวนการวิธีการสอนงานและการติดตาม
การประเมินการสอนจากผู้เชี่ยวชาญ (Coaching and Mentoring) กระบวนการอบรมจะเป็นรูปแบบที่มีทีมพี่เลี้ยง
มาคอยแนะนำในการปฏิบัติงานจริงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งทำให้ครูไม่ต้องทิ้งชั้นเรียน และครูสามารถนำความรู้
ความสามารถ และทักษะที่ได้มาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนให้มีสมรรถนะที่เพิ่มมากขึ้นตลอดจนปรับเปลี่ยนวิธี
การสอนให้ทันสมัยสู่มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น และประการสำคัญ ประสิทธิผลที่ได้เป็นไปตามความต้องการใน
การพัฒนาตนเองของข้าราชการครูผู้เข้าร่วมโครงการได้อย่างสอดคล้อง และมีประสิทธิภาพ
โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุขและเทศบาลเมืองอ่างศิลา”

สำนักบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เทศบาล
เมืองแสนสุขและเทศบาลเมืองอ่างศิลา จัดโครงการ“พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุข
และเทศบาลเมืองอ่างศิลา” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้ผู้สูงวัยใน
พื้นที่ ได้รับความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัยอย่างมีคุณภาพ เข้าใจถึงการปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้ม
ที่ต้องอยู่ตามลำพังและพึ่งพาตนเองมากขึ้นจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร และ
สังคม สามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างมีความสุขโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
กิจกรรมตรวจสมรรถนะทางร่างกาย กิจกรรมตรวจสอบความจำในผู้สูงอายุ กิจกรรมสอนเพ้นท์เสื้อ เป็นต้น
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้อง QS2-508V อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานระดับท้องถิ่นจังหวัดในภาคตะวันออก จำนวน ๘๐ คน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในหน่วยงานท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจด้านระบบภูมิสารสนเทศมากขึ้น
สนับสนุนการใช้งานด้านภูมิสารสนเทศ ให้แพร่หลายในระดับภูมิภาค และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
จัดการท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และเพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงโอกาสในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินสู่ชุมชน ครั้งที่ ๒

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน ครั้งที่ ๒ เป็น
โครงการต่อเนื่อง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชไม่ใช้ดินให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปมี
ความรู้ ความสามารถในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินได้เอง ในพื้นที่ขนาดเล็ก ๆ เพื่อผลิตผักปลอดสารพิษไว้ใช้
บริโภคเอง ในครัวเรือน หรือเพื่อเป็นกิจกรรมด้านสันทนาการว่างเว้นจากการประกอบอาชีพหลัก
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สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลสรุปผลการตรวจวิจัยน้ำทะเลบริเวณหาดบางแสนซึ่งมีสีเขียว
และปลาตายจำนวนมากเกิดจากปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี

จากการเกิดปรากฏการณ์ “ขี้ปลาวาฬ” หรือแพลงก์ตอนบูม บริเวณทะเลชายหาดบางแสน หาดวอนนภา
ไปจนถึงทะเลอ่างศิลา ระยะทางยาวกว่า ๑๐ กม. เมื่อวันที่ ๕ -๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่งผลให้น้ำทะเลมีสี
เขียวคล้ำ จนจะกลายเป็นดำ ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วมีปลาขนาดเล็กและสัตว์น้ำตายเกยตื้นเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก
น้ำทะเลขาดออกซิเจน ซึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้เกิดขึ้นทุกปีในช่วงหน้าฝน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ลงพื้น
ที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณหาดบางแสนและพื้นที่ใกล้เคียง ทำการสำรวจและเก็บตัวอย่าง พร้อมทั้งตรวจ
วัดคุณภาพน้ำทะเล

การบริการวิชาการแก่สังคม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำเนินการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ทั้งสิ้น ๒๒๕ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๐,๔๓๔,๘๐๙.๘๕ บาท จำแนกโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงิน
อุดหนุนรัฐบาลจำนวน ๘๕ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๖๔๖,๖๘๗.๘๕ บาท (ร้อยละ ๖.๒๕) เงินรายได้มหาวิทยาลัย
จำนวน ๔๗ โครงการ งบประมาณ ๗,๓๙๑,๖๒๙.๐๐ บาท (ร้อยละ ๔.๓๔) และเงินจากแหล่งทุนอื่น

จำนวน ๙๓

โครงการ งบประมาณ ๑๕๒,๓๙๖,๔๙๓.๐๐ บาท (ร้อยละ ๘๙.๔๑) ดังนี้
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๘๑

สรุปโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จำแนกตามกลุ่มแหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
แหล่งทุน

จำนวนโครงการ

งบประมาณ

ร้อยละ

เงินอุดหนุนรัฐบาล

๘๕

๑๐,๖๔๖,๖๘๗.๘๕

๖.๒๕

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

๔๗

๗,๓๙๑,๖๒๙.๐๐

๔.๓๔

แหล่งทุนอื่น

๙๓

๑๕๒,๓๙๖,๔๙๓.๐๐

๘๙.๔๑

๒๒๕

๑๗๐,๔๓๔,๘๐๙.๘๕

๑๐๐

รวม

การเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น ๖๖๖ ครั้ง
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๓๓๐

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

๑๐๙

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๓๗

กลุ่มสถาบัน สำนัก ศูนย์
รวมทั้งสิ้น

๘๒

จำนวนครั้ง
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การเขียนบทความเผยแพร่ทางสิ่งพิมพ์
การเขียนบทความเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการนั้นเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมอีกประการหนึ่ง ซึ่งจะ
ทำให้ประชาชนได้รับความรู้และเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เขียนบทความลงในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ จำนวน ๔๙ บทความ

ส่วนงาน/หน่วยงาน
คณะดนตรีและการแสดง

จำนวนเรื่อง
๒

คณะพยาบาลศาสตร์

๒๒

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๖

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

๓

คณะศิลปกรรมศาสตร์

๓

คณะศึกษาศาสตร์

๔

คณะสาธารณสุขศาสตร์

๑

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

๓

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

๔

สำนักบริการวิชาการ

๑
รวม

๔๙
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๘๓

การเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง และทางอินเทอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมพื้นที่
เกือบทั่วประเทศ โดยออกอาการทั้งระบบ FM และ AM ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ได้เขียนบทความทางวิชาการเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง ๕๐๒ สถานี จำนวน ๔๖๑ เรื่อง และเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ต ๒,๖๙๕ เรื่อง
การเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อรายการ

ส่วนงาน
คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสำนัก

๑. วิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน

บริการวิชาการ

จำนวน(สถานี)

จำนวน(เรื่อง)

๙๖

๕๒

๗๐

๕๒

๕๕

๕๒

๖๘

๕๒

๔๘

๕๒

คณะมนุษย์ศาสตร์และ
๒. มนุษย์กับสังคม

สังคมศาสตร์ร่วมกับสำนักบริการ
วิชาการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

๓. สุขภาพดีมีสุข

ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ

๔. สุขภาพดี - ชีวีมีสุข

สำนักบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ

๕. วิถีสุขภาพ

สำนักบริการวิชาการ

๖. ก้าวไกลในโลกกว้าง

สำนักบริการวิชาการ

๙๓

๕๒

๗. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

สำนักบริการวิชาการ

๖๑

๕๒

๘. รอบรู้คู่บูรพา

สำนักบริการวิชาการ

๖

๙๖

คณะศึกษาศาสตร์

๕

๑

๕๐๒

๔๖๑

๙. จิตอาสา
รวม

๘๔
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การเผยแพร่วิชาการทางอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เว็บไซต์

เรื่อง

ส่วนงาน

Uniserv.buu.ac.th

รายการวิทยาศาสตร์เพื่ประชาชน

จำนวน(เรื่อง)

คณะวิทยาศาสตร์

๖๗๐

ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และ

Uniserv.buu.ac.th

รายการมนุษย์กับสังคม

สังคมศาสตร์

๖๗๖

ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ
Uniserv.buu.ac.th

รายการสุขภาพดีมีสุข

Uniserv.buu.ac.th

รายการสุขภาพดี-ชีวีมีสุข

คณะแพทยศาสตร์

๖๖๗

ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์

๖๘๒

ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ

รวม

๒,๖๙๕

การให้บริการวิชาการในรูปแบบอื่นๆ
การให้บริการวิชาการแก่บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัย
มีการดำเนินการ ตลอดจนการให้บริการฝึกปฏิบัติงานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาและนิสิตต่างสถาบัน
ส่วนงาน
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การให้บริการ

สถิติการให้บริการ

การแลกเปลี่ยนนิสิต/บุคลากร

๒ ครั้ง

การประชุม/สัมมนาด้านการท่องเที่ยว

๒ ครั้ง

การบริการให้คำปรึกษา

๑ ครั้ง

การบริการทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

- การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก

๒๗๔,๑๑๕ ราย

- การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยใน

๕๕,๑๒๐ ราย

การตรวจวิเคราะห์เครื่องมือการวิจัย

๖ คน

การทดสอบสมรรถนะทางการ

๑๐ ครั้ง

การตัดสินและจัดการแข่งขันกีฬา

๑๐ ครั้ง

การบริการให้คำปรึกษา

๒ ครั้ง

การตัดสินผลงาน

๑ ครั้ง

งานบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานโครงการฝึกอบรมสอบเทียบเครื่อง
มือวัด

๖๘๓ ครั้ง ๓,๓๕๘ รายการ
๙ ครั้ง
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การเผยแพร่วิชาการทางอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ)
ส่วนงาน
คณะศึกษาศาสตร์
คณะอัญมณี

สถาบันภาษา

การให้บริการ
การบริการให้คำปรึกษา
บริการตรวจวิเคราะห์อัญมณีสำหรับ
บุคคลทั่วไป

สถิติการให้บริการ
๒๙ ราย ๑๓๙ ตัวอย่าง
๒,๙๒๓ ราย

การพิจารณาบทคัดย่อ

๑ ครั้ง

การตรวจวิเคราะห์เครื่องมือการวิจัย

๕ ครั้ง

การพิจารณาโครงการวิจัย/บทความ

๖ ครั้ง

วิจัย
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

บริการตรวจคุณภาพน้ำและดิน

๒๙ ราย ๑๓๙ ตัวอย่าง

การบริการให้ความรุ้วิชาการทางด้าน

๑๖ ครั้ง

บริหารธุรกิจ
นิสิต/นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

๒ ครั้ง

สำนักคอมพิวเตอร์

นิสิต/นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

๕ ครั้ง

สำนักบริการวิชาการ

นิสิต/นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

๒ คน

สถานเลี้ยงสัดว์นำ้เค็มและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเครื่องหมาย “มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย”
Thailand Tourism Standard ระดับ EXCELLENT LEVEL ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกรมการท่องเที่ยวและกีฬา
อันเป็นผลมาจากการพัฒนาปรับปรังด้านการให้บริการ และส่วนจัดแสดงในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มและพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ทางทะเลมาอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดแสดงสถานเลี้ยงสัตว์นำ้เค็มระดับสากล
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การส่งเสริม สนับสนุนและธำรงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมความเป็นไทย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรับผิดชอบต่อสังคม
มหาวิทยาลัยบูรพาได้กำหนดนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและธำรงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมความเป็นไทย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนิสิต
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปให้เกิดความรู้สึกตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะของภาคตะวันออก ซึ่งวัฒนธรรมหลากหลายอันเกิดจากภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นที่
สืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาอันยาวนานสมควรได้รับการอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบ
และช่วยกันสืบสานให้คงไว้สืบไป

โครงการที่โดดเด่นด้านการส่งเสริม สนับสนุนและธำรงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม
ความเป็นไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ
การประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๔

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย
บูรพา พร้อมด้วยอาจารย์สัญห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ คณบดีคณะดนตรีและการแสดง นำคณะกรรมการจัดการประกวด
ดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ ๓๔ ผู้ให้การสนับสนุนการประกวดจาก บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และผู้ชนะเลิศการประกวด
ดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๔ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ ณ
ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

๘๗
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มหาวิทยาลัยบูรพา ถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ณ วัดอุทกเขปสีมาราม

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้มหาวิทยาลัยบูรพานำไปถวาย
แด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ำ) อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘

ดุริยสดุดีสยามบรมราชกุมารี ศรีแผ่นดิน

เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ตำหนักราชินี พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราช
(ตำหนักแดง อ่างศิลา) นิสิตชั้นปีที่ ๔ วิชาเอกดนตรีไทย สาขาวิชาดนตรี คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัย
บูรพา นำเสนอผลงานโครงการดนตรีนิทัศน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ชุด "ดุริยสดุดีสยามบรมราชกุมารี ศรีแผ่น
ดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสครบรอบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมีการนำเสนองานดนตรีไทยในรูปแบบ Music Performance Concert สู่สาธารณชน แบ่งการแสดง
เป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ ๑ สยามบรมราชกุมารีคีตกวีแห่งแผ่นดิน และช่วงที่ ๒ ดุริยสดุดีสยามบรมราชกุมารี
ศรีแผ่นดิน โดยมีทั้งการแสดงดนตรีที่เป็นแบบแผน และการแสดงดนตรีแบบร่วมสมัย เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพทางด้านการคิด ทักษะ และการจัดการแสดงดนตรีนิทัศน์ของนิสิตชั้นปีที่ ๔ เอกดนตรีไทย รวมถึงการ
ประสานงานกับนิสิตสาขาวิชาเอกอื่น ๆ ในสาขาดนตรีและการแสดง
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การประกวดเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประกวดเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ เพื่อเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม และถ่ายทอดความรู้ด้านเพลงลูกทุ่งไปสู่เยาวชน สร้างค่านิยมเพลงไทย
ลูกทุ่งในสังคมไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิชาการด้านดนตรีและการแสดงในภาคตะวันออก
ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑

มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าภาพจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑

เมื่อวันที่ ๕ – ๗ มิถุนายน พ.ศ.

๒๕๕๘ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๓ สถาบัน เพื่อทำนุบำรุงและสืบสานมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติด้านดนตรีไทย และเปิดโอกาสให้นักดนตรีไทยในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศและผู้เข้า
ร่วมชมงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านดนตรีไทย ในรูปแบบของ “รื่นเริงบันเทิงทั่วถิ่นไทย” โดยมี
นักดนตรีมาจาก ๔ ภาคของไทยจาก ๘๓ สถาบัน มีเครื่องดนตรีกว่า ๒๐๐ ชิ้น ทั้งในกลุ่มปี่พาทย์ ขิม จะเข้ ซอด้วง
ซออู้ ขลุ่ยเพียงออ ซอสามสาย และการขับร้อง และสำนักหอสมุดดำเนินการจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย ๓ ส่วน
ได้แก่ นิทรรศการพระอัจฉริยภาพทางดนตรีในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการ
แสดงประวัติ ผลงานของศิลปินดนตรีไทยในภาคตะวันออก และนิทรรศการ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา

๘๙

BUU | Annual Report 2015

โครงการไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์แห่งภาคตะวันออก จัดโดย คณะดนตรีและการแสดง

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์แห่งภาคตะวันออก
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะวัฒนธรรมแบบ
ครบวงจร ให้หน่วยงานทางศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกได้ประกอบพิธีไหว้ครู สร้าง
เครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิลปินภายนอก อาจารย์ นิสิต นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจใน
ด้านศิลปะวัฒนธรรมเพื่อให้นิสิตได้ผ่านพิธีรับมอบทางดนตรีและการแสดง เมื่อสำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพ
เป็นศิลปินบัณฑิตอย่างเต็มภาคภูมิ
ประวัติศาสตร์สังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่างศิลา (Social History and Local Wisdom in AngSila)

รศ.ภารดี มหาขันธ์ และ ผศ.ดร.นันท์ชญา มหาขันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการวิจัย
ในหัวข้อ ประวัติศาสตร์สังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่างศิลา (Social History and

Local Wisdom in AngSila) มี

วัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคมท้องถิ่นอ่างศิลา ๒) ศึกษาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์
ภูมิปัญญาที่อ่างศิลา และ ๓) จัดการความรู้ดังกล่าวให้เป็นระบบ อยู่ในสภาพพร้อมใช้และเข้าถึงได้ง่าย วิธีการ
วิจัยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า อ่างศิลาเริ่มปรากฏชื่อ และมีความสำคัญขึ้นในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และทวีความสำคัญขึ้นหลังจากการทำสนธิสัญญาชุดเบาริ่ง กับประเทศอังกฤษ และ
ประเทศอื่น ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นต้นมา อ่างศิลาคึกคักไปด้วยเรือสินค้าจากนานาประเทศ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สร้างสะพานหินยื่นออกไปในทะเลจนพ้นเขตศิลาใต้น้ำ เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่พ่อค้าวาณิช นอกจากนี้เสนาบดีกลาโหม และเจ้าคุณกรมท่ายังสร้าง “อาศรัยสถาน” เพื่อเป็นที่พักตากอากาศ
และพักฟื้นแก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ๒ หลัง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสนาบดีกรมท่า
ได้มาสร้างค่ายหลวงที่อ่างศิลาเพื่อเป็นที่ประทับแรมในเวลาที่เสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันออกในปี
พ.ศ. ๒๔๑๙ โปรดเกล้าให้ยกฐานะอ่างศิลาขึ้นเป็นหัวเมืองปี พ.ศ. ๒๔๔๑ เปลี่ยนฐานะเป็นอำเภอตามข้อบังคับ
ลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๗ และเป็นตำบลในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล
อ่างศิลา พ.ศ. ๒๕๔๒ เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลตำบล และเป็นเทศบาลเมืองอ่างศิลาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ส่วน
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ภูมิปัญญาที่สำคัญของอ่างศิลาคือ “ผ้าทออ่างศิลา” และ “ครกหินอ่างศิลา”
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โครงการร่วมสืบสานประเพณี “ก่อพระทรายวันไหลบางแสน” ครั้งที่ ๑๑

สำนักบริการวิชาการ ได้รับความร่วมมือจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา และกองอาคารสถานที่ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ เทศบาลเมืองแสนสุข จัด
โครงการร่วมสืบสานประเพณี “ก่อพระทรายวันไหลบางแสน” ครั้งที่ ๑๑

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ เมษายน พ.ศ.

๒๕๕๘ ณ บริเวณชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีงานก่อพระทรายวันไหลบางแสนร่วมกับชุมชน เผยแพร่ความรู้ และจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอย่างหลากหลาย รวมทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาชนะการ
ประกวดก่อพระทรายสองรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ประเภท ฉ ศิลปะร่วมสมัย ผลงานของ นิสิตชั้นปีที่ ๓ คณะศิลปะกรมศาสตร์ อาจารย์
ผู้ควบคุม อาจารย์ภาสกร แสงสว่าง
รางวัลเกียรติยศ อันดับ ๔ ประเภท ข ชื่อผลงาน “ไตรภูมิ” ออกแบบโดย อาจารย์ภาสกร แสงสว่าง
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โครงการที่โดดเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๘

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ จัดโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่
๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ พื้นที่ป่าชายเลนปากคลองบางโปรง ถนนบางแสน - อ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในด้าน
การอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่ง และดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อปลูกฝังจิตอาสา ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความ
สามัคคี และการทำงานเป็นทีมให้กับอาจารย์ พนักงาน ลูกจ้าง และนิสิตของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ซึ่งการจัด
งานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข มาเป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้เข้า
ร่วมงานประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ และนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูล
บำเพ็ญ” พร้อมด้วยประชาชนทุกภาคส่วนในเขตตำบลแสนสุข
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โครงการที่โดดเด่นด้านกีฬา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
การแข่งขันกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ๑๖ “บางแสนเกมส์”

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ๑๖ “บางแสน
เกมส์” ในวันเสาร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ วิชาการ
และเพื่อเป็นการจรรโลงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมทางการกีฬาที่ดีงามของชาติ ตลอดจนความร่วมมือทางด้านต่าง ๆ
จากการเป็นเครือข่ายร่วมกัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๑ จันทบูรเกมส์

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬา และสถานที่พัก รวมถึงการอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ ให้กับทีมนักกีฬา ทั้ง ๔ ประเภทชนิดกีฬา ได้แก่ ยิมนาสติก เปตอง หมากล้อม และว่ายน้ำ จาก
ทั่วประเทศ ได้เป็นอย่างดี ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ “จันทบูรเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๖
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนกว่า ๑,๐๐๐ คน ต่อวัน เพื่อส่งเสริมการ
กีฬาของชาติให้ขยายไปทั่วประเทศ และเน้นถึงสุขภาพพลานามัย ปลูกฝังให้เยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
มีระเบียบวินัย และที่สำคัญยิ่งเพื่อเป็นแผนรองรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ทำให้เกิดนักกีฬาทีมชาติต่อไป
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โครงการที่โดดเด่นด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้าน
การศึกษา ได้พระราชทานวิทยาลัยกำปงเฉอเตียลเป็น
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด กำปงธม
ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาถวายทุนการศึกษา เพื่อพระราชทาน
ให้แก่นักเรียนชาวกัมพูชา เพื่อมาศึกษาในมหาวิทยาลัย
บูรพา ได้แก่ ทุนพระราชทานแก่ชาวกัมพูชาทั่วราช
อาณาจักรกัมพูชา ทุนพระราชทานแก่ชาวกัมพูชาจังหวัด
รัตนคีรีและมณฑลคีรีเพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล ทุนพระราชทานแก่ชาวกัมพูชาจังหวัดรัตน
คีรีและมณฑลคีรี เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และทุนพระราชทานแก่ชาวกัมพูชาจังหวัดเกาะกง
เพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ซึ่งมีนิสิตสำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน ๑๑๖ คน และกำลัง
ศึกษาอยู่จำนวน ๘๕ คน

มหาวิทยาลัยบูรพา | รายงานประจำปี ๒๕๕๘

94๙๔

บูรพาร่วมพิทักษ์ รักษ์หาดบางแสน ประจำปี ๒๕๕๘ “BUU on the beach”

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข มณฑลทหารบกที่ ๑๔ และสถานีตำรวจภูธรแสนสุข
โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพใน
สถาบันอุดมศึกษา จัดกิจกรรมบูรพาร่วมพิทักษ์ รักษ์หาดบางแสน “BUU on the beach” เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะชายหาดบางแสน โดยมี ๔ ฐานกิจกรรม
ได้แก่ ๑. เกมส์หรือกิจกรรมพื้นบ้านที่นำมาประยุกต์เล่นบริเวณชายหาด ๒. กิจกรรมกีฬาสากลที่ได้รับความนิยม
มาสาธิตพร้อมฝึกให้ปฏิบัติ ๓. กิจกรรมสาธิตและฝึกเล่นกีฬาผาดโผนที่นิยมเล่นบริเวณชายหาด ๔. กิจกรรมออก
กำลังกายโดยวิธีการเต้นแอโรบิค
การประกวดบทละครส่งเสริมค่านิยม เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐในการเผยแพร่ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
จัดโครงการประกวดบทละครส่งเสริมค่านิยม เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐในการเผยแพร่ค่านิยมหลัก ๑๒
ประการ ให้กับเยาวชน นิสิต และประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ การประกวดการเขียน
บทละครส่งเสริมค่านิยม ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ เพื่อให้ประชาชนในประเทศ สามารถดำรงตนอยู่ในคุณธรรม
มุ่งหวังให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักคุณธรรม ๑๒ ประการ โดยมีอาจารย์จากสาขาวิชาศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยบูรพา และกรรมการจากภายนอกเป็นวิทยากรให้ความรู้และตัดสินการประกวดบทละคร
ส่งเสริมค่านิยม

๙๕

BUU | Annual Report 2015

โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนชุมชนบ้านเหมือง

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วัดราษฎร์ศรัทธา (วัดท้ายดอน) ต.แสนสุข จ.ชลบุรี มหาวิทยาลัย
บูรพา โดยสำนักบริการวิชาการ จัดโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ภายใต้โครงการ “การ
พัฒนาศักยภาพประชาชนชุมชนบ้านเหมือง” โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมือง
แสนสุข เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มีส่วนงานจากมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมจัดกิจกรรม อาทิ คณะแพทยศาสตร์
ตรวจสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ประชาชนทั่วไป และตรวจฟัน คณะพยาบาลศาสตร์ ตรวจเท้าแก่ผู้ป่วยเบาหวาน คณะ
การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สาธิตการนวดด้วยตนเอง วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ตรวจสอบ
ความจำในผู้สูงอายุ คณะสหเวชศาสตร์ ตรวจสมรรถนะร่างกาย คณะเภสัชศาสตร์ ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยา
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ให้คำปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ ออกกำลังกายโดยใช้ยางยืด
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกกำลังกายโดยใช้บาสโลป คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้คำปรึกษาคลินิกบ้าน สำนัก
บริการวิชาการ จัดเกมนันทนาการและแจกของรางวัล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลของ
เยาวชนบ้านเหมืองและผู้นำชุมชนแสนสุข กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ ๒๑

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนโครงการทุนการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนซับม่วง
วิทยา โรงเรียนวังไพรวิทยาคม โรงเรียนบ้านโคกไพล โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จ.สระแก้ว และโรงเรียนบ้าน
ทุ่งส่อหงษา จ.ฉะเชิงเทรา ตลอดจนครูผู้สอนที่สังกัดเขตโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน โดยครูผู้สอนได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการเรียนการสอน และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการสร้างผลงานและ
นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ ๆ

มหาวิทยาลัยบูรพา | รายงานประจำปี ๒๕๕๘

๙๖

โครงการจิตอาสาพัฒนาศักยภาพแบบองค์รวมด้านภาษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ณ โรงเรียน
บ้านหนองใหญ่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นแกนนำโครงการจิตอาสา

พัฒนาศักยภาพแบบองค์รวมด้านภาษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา และ
บริเวณใกล้เคียง จำนวน ๑๗ โรงเรียน สำนักหอสมุด จัดทำห้องสมุดเคลื่อนที่ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ เข้าไปช่วยตรวจสุขภาพและสอนการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลให้แก่นักเรียน ซึ่งปัญหาที่
พบนักเรียน ๙๐% เป็นเหา และโรคโลหิตจาง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สอน
ให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย และมีน้ำใจนักกีฬา วิทยาลัยนานาชาติจัดอบรมสัมมนาอาจารย์ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน และจัดกิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ และภาษาอาเซียนให้นักเรียนระดับต่าง ๆ
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษบาฮาซาอินโดนีเซีย และภาษาเกาหลี เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนที่อยู่ในท้องที่ทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ และอยู่ในรายการ ๒๐ โรงเรียนสุดท้าย
ของประเทศที่ต้องการการสนับสนุนเร่งด่วน และเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพระราชดำริ เพื่อพัฒนานักเรียนและ
ชุมชนให้มีความรู้และประสบการณ์ชีวิตด้านเศรษฐกิจพอเพียง
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โครงการค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ ๒๑

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชนภาคตะวันออกติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา
๒๐ ปี โดยมุ่งหวังให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออก และ จ.สมุทรปราการ เพื่อเพิ่มโอกาส
การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ กระตุ้นให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสร้างแรงบันดาลใจให้
นักเรียนในการดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ เสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
จากการจัดโครงการค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชนภาคตะวันออก

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนและธำรง
ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมความเป็นไทย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน ๑๙๑ โครงการ
งบประมาณ ๑๗,๔๑๙,๐๕๐ บาท เป็นโครงการจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยร้อยละ ๖๘.๖๙ เงินอุดหนุนรัฐบาล
ร้อยละ ๑๖.๙๑ และจากแหล่งทุนอื่นร้อยละ ๑๔.๔๑

สรุปโครงการส่งเสริม สนับสนุนและธำรงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมความเป็นไทย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการรับผิดชอบต่อสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แหล่งทุน
โครงการที่ได้รับทุนจาก
เงินอุดหนุนรัฐบาล
โครงการที่ได้รับทุนเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย
โครงการที่ได้รับทุนจาก
แหล่งทุนอื่น
รวม

จำนวนโครงการ

งบประมาณ

ร้อยละ

๓๗

๒,๙๔๔,๗๐๒

๑๖.๙๑

๑๔๙

๑๑,๙๖๔,๘๑๒

๖๘.๖๙

๕

๒,๕๗๙,๕๓๖

๑๔.๔๑

๑๙๑

๑๗,๔๑๙,๐๕๐

๑๐๐.๐๐
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง
มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง และพึ่งตนเองได้
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การประกันคุณภาพการศึกษา

ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ๒๓ ตัวบ่งชี้ และตามเกณฑ์สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
๑๔ ตัวบ่งชี้ ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี คะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๐
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๑๐๐

การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

๑. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ มาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ท่ามกลางปัญหาที่ท้าทาย
และอุปสรรคหลายประการจากทั้งปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของการอุดมศึกษา
ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน และเพื่อให้ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป
จึงสมควรให้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ขึ้น โดยจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม ทุกระดับ อย่างกว้างขวาง

๑๐๑
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๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย

โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยบูรพา
ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักทดแทนระบบเดิมที่มีอยู่ จัดหาอุปกรณ์ประมวลผล และอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการจัดหารวมเป็นเงิน ๓๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณ
เงินรายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์อีกเป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถรับส่งข้อมูลที่ความเร็ว ๑๐ Gbps (10 Gigabit backbone) ครอบคลุมอาคารภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตสระแก้ว รวมถึงปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายด้วย
เทคโนโลยีแบบ Gigabit Wi-Fi โดยจัดหาอุปกรณ์ Access point จำนวน ๒๐๐ จุดที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อทดแทน
ของเดิม ทำให้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและมีความเสถียรภาพสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นและรองรับเทคโนโลยีในอนาคต

๓. เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ
มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายลดการใช้กระดาษภายในองค์กร (Paperless Oﬃce) ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์
จึงพัฒนาระบบ BUU-App ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ทุกระดับ เพื่อให้ได้รับ
ประสบการณ์ที่ดี (User Experience) จากการใช้บริการของมหาวิทยาลัยในรูปแบบของ e-Services ที่ทำงานผ่าน
สมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store และ Play Store
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สำหรับระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการของบุคลากร ทีมพัฒนาระบบได้นำแนวคิดของการออกแบบที่
เรียกว่า “Responsive web Design” เพื่อให้รองรับการแสดงผลข้อมูลบนทุกขนาดของหน้าจออุปกรณ์ ระบบ
สารสนเทศที่ใช้งานทุกส่วนและส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถประหยัดกระดาษได้มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ แผ่น ได้แก่
ระบบ e-meeting
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารในการเข้าถึงข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ผ่านระบบ buumis ซึ่งเป็นระบบที่บูรณาการข้อมูลจากระบบสารสนเทศระบบต่าง ๆ มาไว้ในระบบเดียวและแสดงผล
ในลักษณะที่เรียกว่า “เห็นภาพทั้งกระดาน” ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลเพื่อกำกับติดตามงานประจำวัน
และใช้ข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ง่าย
การนำ Google applications for education มาใช้ในมหาวิทยาลัยบูรพา

สำนักคอมพิวเตอร์นำชุดซอฟต์แวร์ Google Apps for Education มาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โดเมน @go.buu.ac.th
การนำ "YouTube EDU” มาใช้ในมหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วม "YouTube EDU” ในนาม
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสร้าง “BUU CHANNEL” สำหรับใช้เป็น
ช่องทางให้บริการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยบูรพาในรูปแบบ
มัลติมีเดีย ประกอบด้วย ไฟล์วีดีโอที่เกี่ยวกับข่าวของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ผลงานวิจัยดีเด่น วีดิทัศน์แนะนำ
มหาวิทยาลัย รวมไปถึงสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เผยแพร่ผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่
https://www.youtube.com/user/BuraphaUniversity
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ฐานะการเงินและแหล่งรายได้
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การพัฒนาบุคลากร
๑. บุคลากรที่ได้รับรางวัล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัลใน
ด้านต่างๆ ได้แก่

ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล "คนดีของแผ่นดิน" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
สาขา "นักบริหารและพัฒนาองค์กรดีเด่น" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานครรางวัล
ระดับชาติ

รศ.ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลศาสตรเมธี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
สาขาศึกษาศาสตร์ ด้านหลักสูตรและการสอน จากมูลนิธิศาสตราจารย์
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้รับรางวัล
๑. รางวัลมาลัยสยาม สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
จากสมาคมสื่อมวลชลสัมพันธ์ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. รางวัล “คนไทยตัวอย่างต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน”
จากสมาคมสื่อมวลชลสัมพันธ์ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๘
๓. รางวัล “คนดีของแผ่นดิน” จากมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา เมื่อวันที่
๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. รางวัล “บุคคลคุณธรรมแห่งปี” จากมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา เมื่อวันที่
๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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๑. บุคลากรที่ได้รับรางวัล (ต่อ)

ผศ.ดร.ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต
คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ด้านบริหารดีเด่นกระทรวงศึกษาธิการ จาก ปขมท. เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘

รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประเภทนักบริหาร จากคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประเภทนักวิชาการจากคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ดร.บุญรอด บุญเกิด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ
โครงการวันบุรพาจารย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘

นายจตุชัย จำปาหอม
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับรางวัลผู้ตัดสินมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น
จากการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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สถิติบุคลากร
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กิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย
นักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพาได้ส่งนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๕ คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๔ “เกษตรศาสตร์เกมส์” ระหว่างวันที่ ๑ - ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม โดยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน ๑๖ ชนิดกีฬา และ
๑ กีฬาสาธิต โดยมหาวิทยาลัยบูรพาคว้าได้ ๗ เหรียญทอง ๘ เหรียญเงิน ๑๔ เหรียญทองแดง อยู่ในอันดับที่
๑๓ จาก ๖๐ สถาบัน

เสวนาวิชาการ “ตามรอยศาสตราจารย์”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม
เทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “ตามรอยศาสตราจารย์” โดยมีวิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ คุณธรรมจริยธรรมการวิจัย ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
มากด้วยความสามารถและประสบการณ์ ได้แก่ ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ศ.สุชาติ เถาทอง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ศ.ภกญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล เป็นผู้ดำเนิน
รายการการเสวนาครั้งนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีต่อ
การวิจัยแก่คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา
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การปฐมนิเทศคณาจารย์และบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการ “ปฐมนิเทศพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘” เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรม รอยัล พลา คลิฟบีช
รีสอร์ทแอนด์สปา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทาง/เป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย ความก้าวหน้าในสายงาน สวัสดิการ และจรรยาบรรณ เสริมสร้างแนวคิด ทักษะเกี่ยวกับการ
ทำงานเชิงบูรณาการ และการทำงานเป็นทีม รวมทั้งได้พบปะและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงานทั้งภายใน
และภายนอกส่วนงานที่สังกัด ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี บรรยาย
พิเศษเรื่อง “บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยบูรพา” และ
ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการปฐมนิเทศ
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ความร่วมมือกับองค์กรในต่างประเทศและภายในประเทศ
Memorandum of Understanding Between BURAPHA UNIVERSITY AND MPX TECHNOLOGY INC.
สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลยบูรพา (BUU
INNOPOLIS) โดย ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการ
แทนอธิการบดี ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้รักษาการแทนผู้อำนวย
การสำนักพัฒนานวัตกรรม ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท
Trevi system industries ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
Mr.Tom Ma Cahirman and CEO เมื่อวันที่ ๗ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เทคโนโลยีขั้นสูงใน
การศึกษาขั้นตอนการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลให้เป็น
น้ำจืด โดยสามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามนโยบายของสำนักพัฒนานวัตกรรมต้อง
ดูแลใน ๕ ด้าน คือ ด้านอาหาร ด้านน้ำ ด้านพลังงาน
ด้านอุตสาหกรรม และด้านสิ่งแวดล้อม
สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU INNOPOLIS) ได้ลงนามความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ
บริษัทเอกชน เพื่อการวิจัยและพัฒนาธุรกิจร่วมกันในการต่อยอดผลิตภัณฑ์และยกระดับทรัพยากรท้องถิ่นให้
มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

สำนักพัฒนานวัตกรรม ได้ลงนามความร่วมมือกับ กลุ่มวังขนาย เพื่อพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจร่วมกันด้าน
การรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และประมง ปุ๋ยอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์ อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล บริษัทตรีเพชรฟาร์ม จำกัด เพื่อการพัฒนาพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล เพื่อจำหน่ายพ่อแม่
พันธุ์ วิสาหกิจชุมชนไผ่ทองคำ ในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้เด็ด ร่วมมือวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน

บริษัท ดำน้ำ ดอทคอม จำกัด

ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีการปฏิบัติงานใต้น้ำ

การวิจัยทางสมุทรศาสตร์ และชีววิทยาทางทะเล
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ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเล บริษัท เซลเลนเนียม(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกันเพื่อสร้างความมั่นคง
ทางพลังงานและอาหารให้กับประเทศ บริษัท จีซี โพลีเทค จำกัด เพื่อพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจร่วมกันด้าน
เทคโนโลยีนาโนบับเบิ้ลและเทคโนโลยีโอโซน และ นายอภิสิทธิ์ เจริญกูล เพื่อพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจร่วมกัน
ด้านไคโตซาน บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด เพื่อการวิจัยด้านการผลิตและพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทางเลือกอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนานวัตกรรมไปใช้ในการ
บริการวิชาการแก่สังคมและผู้สนใจทั่วไป

บันทึกความเข้าใจในการดำเนิน “โครงการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจชีวภาพสายตะวันออก” ระหว่าง
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพกับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

มหาวิทยาลัยบูรพา

ร่วมกับ

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

(องค์กรมหาชน) หรือ BEDO พร้อมด้วยเทศบาลบ้านฉาง มูลนิธิสวัสดีไทย และสวนเสือศรีราชา ได้ลงนาม
บันทึกความเข้าใจในการดำเนินการ “โครงการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจชีวภาพสายตะวันออก” เมื่อวันที่ ๗
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ความสำคัญจากทรัพยากรชีวภาพจากการพักผ่อน
หย่อนใจ

นำไปสู่ความตระหนักในการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่าและอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

สินค้าและบริการที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูต่อไป

๑๑๒
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย และระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับสมาคมบริหารงานบุคคลภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ๒ ฉบับ ฉบับแรกเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพากับ
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ฉบับที่สอง ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับสมาคมบริหาร
งานบุคคลภาคตะวันออก (EPMA) ซึ่งความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทั้ง
สองฉบับมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมไปถึงส่งเสริมและ
สนับสนุนการดำเนินงานของทั้งสองฝ่ายให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับบริษัท โกลบอล พอร์ท แมนเนจเมนท์ จำกัด

ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการกับ บริษัท โกลบอล พอร์ท แมนเนจเมนท์ จำกัด เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ การลงนามความ
ร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า อันก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต โดยจะใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งสองฝ่าย อันเป็นความร่วมมือด้วยความเกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่าง
ถาวร
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network :
AUN) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ดร.อาณัติ ดีพัฒนา
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี และ ดร.ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุม
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network; AUN) ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยแบ่งออกเป็น ๓ การประชุม ได้เเก่ 4th
ASEAN-China Rector’ Conference ร่วมกับ อธิการบดีของสาธารณรัฐประชาชนจีน 7th AUN Rectors’
Meeting ร่วมกับ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อกำหนดทิศทางและกรอบ
การดำเนินความร่วมมือร่วมกัน และ 31th AUN-BOT Meeting ร่วมกับ กรรมการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัย
สมาชิก เพื่อรับฟังรายงานและสรุปผลการดำเนินการในรอบปีของสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน

๑๑๔
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การตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ ๒๕ ความร่วมมือ ๑๒ ประเทศ ดังนี้
Country

Institution

Remarks

Youjiang Medical University for Nationalities

Faculty of Medicine

Xishuangbanna Vocational & Technical Institute

Faculty of Sports Science

France

Universite' Montpellier

Faculty of Management and Tourism

India

Chandigarh University

Indonesia

Indonesian Private Higher Education Assosiation Commisariate II Surakarta (APTISI Komisariat II Surakarta)

China

Medan Academy of Tourism

International College

University of Pgri Semarang
Italy

University of Trento

College of Research Methodology and
Cognitive Sciences

Japan

Hokkaido University of Education

Faculty of Education

Niigata Seiryo University

Faculty of Nursing

Busan National University of Education

Faculty of Education

Incheon National University

Faculty of Engineering

Korea Institute of Science and Technology Information

Faculty of Informatics

Laos

Japan International Cooperation Agency (JICA)

Faculty of Nursing

Switzerland

B.H.M.S. University Centre

International College

University of Taipei

Faculty of Education

Guangxi Arts University

Faculty of Music and Performing Arts

Korea

Taiwan
Tongren Preschool Education College

USA

Vietnam

Illinois State University

Faculty of Education

Purdue University

International College

Stockton University

International College

Appalachian State University

International College

MPX TECHNOLOGY INC.

Innopolis

Nam Dinh University of Nursing

Faculty of Nursing

Da Nang University of Physical Education and Sports

Faculty of Sports Science
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ความร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แสวงหาความร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรเอกชน

เพื่อสร้างเครือข่ายใน

ด้านวิชาการ และด้านการพัฒนานิสิต รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งเป็นบทบาทของมหาวิทยาลัยบูรพาที่จะสนองตอบต่อการ
พัฒนาประเทศในทุกด้าน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตกลงความร่วมมือกับส่วนราชการและ

องค์กรเอกชนภายในประเทศ ดังนี้

ความร่วมมือกับส่วนราชการ ๑๔๐

ความร่วมมือกับองค์กรเอกชน ๑๙

ความร่วมมือ ๑๗๕ หน่วยงาน

ความร่วมมือ ๒๐ องค์กร

- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

- สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

(สสส.)

- สถาบันการศึกษานานาชาติ เอเชียตะวันออก

- สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

เฉียงใต้

- บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
- กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

- Le Maridian Khosamui Resort and Spa
- สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

- โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

- สมาคมบริหารงานบุคคลภาคตะวันออก

- องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา

- บริษัท โกลบอล พอร์ท แมนเนจเมนท์ จำกัด

- สภาการพยาบาล

- บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด

- กระทรวงมหาดไทย

- มหาวิทยาลัยเอกชน

- กองทัพไทย

- สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

- กองทัพเรือ
- การท่าเรือแห่งประเทศไทย

- The Phoenix-ISI(Thailand)
- บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

- การกีฬาแห่งประเทศไทย

- บริษัท ตรีเพชรฟาร์ม จำกัด

- สมาคมเรือพาย

- บริษัท ดำน้ำดอทคอม จำกัด

- สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

- บริษัท ไม้เด็ด จำกัด

- สำนักงานศาลยุติธรรม

- วิสาหกิจชุมชนไผ่ทองคำ

- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- กลุ่มวังขนาย

- ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมการขนส่งทางน้ำและ

- นายอภิสิทธิ์ เจริญกูล
- บริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

พาณิชยนาวี
- มหาวิทยาลัยของรัฐ

- บริษัท จีซี โพลีเทค จำกัด

- มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

- บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
- สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
- สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
- โรงเรียนในระบบภาครัฐและเอกชน
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ครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา “ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช”
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย (๘ กรกฎ) ครบรอบ ๖๐ ปี “ตรีสิกขสถานพัชร
สมโภช” เมื่อวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอประชุมธำรง บัวศรี โดยมี ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการ
แทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ฯ ซึ่งประกอบด้วย พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรก
คุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ การรับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย การมอบเกียรติบัตรและ
โล่รางวัล “เกียรติบูรพาพัชรสมโภช” การมอบรางวัลเชิดชูศิษย์เก่า “๖๐ ปี ศรีบูรพาวิศิษฎศิษย์” การมอบโล่
เกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย การมอบรางวัลรัตนบูรพาประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ การมอบเข็ม
เครื่องหมายมหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นพิเศษ การมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตดีเด่นและการมอบทุนการศึกษาให้เเก่นิสิต
โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน นิสิต นักเรียน ศิษย์เก่า เข้าร่วมมากกว่า ๑,๐๐๐ คน นอกจากนี้ในยังมีการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ ๖๐ ปีตลอดทั้งปี โดยสามารถเข้าไปดูกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์
http://60.buu.ac.th
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มาร์ชมหาวิทยาลัยบูรพา (วงเล็ก 10 ชิ้น)
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มาร์ชมหาวิทยาลัยบูรพา (วงเล็ก 10 ชิ้น)
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