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ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 

มาตรา 21 (19) สภามหาวิทยาลัยมีอ�านาจและหน้าท่ีรับรอง 

รายงานประจ�าปของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานตอรัฐมนตร ี

เพื่อทราบ ประกอบกับมาตรา 50 ก�าหนดให้มหาวิทยาลัยโฆษณา

รายงานประจ�าปของปท่ีสิ้นไป โดยแสดงบัญชีงบดุล บัญชีท�าการ

และบัญชีรายรบัและรายจายท่ีผูส้อบบัญชีรบัรองแล้ว พร้อมท้ังแสดง 

ผลงานของมหาวิทยาลัยในปที่ลวงมา และแผนงานที่จะจัดท�า 

ในป ตอไป

มหาวิทยาลัยบูรพาด�าเนินการจัดท�ารายงานประจ�าป 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ซ่ึงเป็นผลการด�าเนินงานตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 

กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมีรองศาตราจารย์ ดร.อานนท์ เท่ียงตรง  

เป็นประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 

และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่

อธิการบดี

คณะผู้จัดท�า 

ค�ำน�ำ
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บทสรุปผู้บริหาร

 มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ด�าเนินการสงเสริม

งานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ�ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ 

การกีฬา รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถ่ิน และการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม  

ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยบูรพาได้ด�าเนินกิจกรรมตามพันธกิจ ดังนี้

ด้านการจัดการศึกษา

ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 233 หลักสูตร จ�าแนกเป็นระดับ

ปริญญาตรี 109 หลักสูตร ปริญญาโท 81 หลักสูตร และปริญญาเอก 43 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรท่ีจัดการศึกษา 

รวมกับตางประเทศ 12 หลักสูตร มีนิสิตใหม 7,087 คน จ�าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 6,724 คน ปริญญาโท 310 คน 

และปริญญาเอก 53 คน และมีนิสิตทั้งหมด 40,949 คน จ�าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 35,318 คน ระดับปริญญา

โท 4,378 คน และระดับปริญญาเอก 1,253 คน มีผู้ส�าเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2559 จ�านวน 10,430 คน จ�าแนก

เป็น ระดับปริญญาตรี 8,600 คน ระดับปริญญาโท 1,777 คน และระดับปริญญาเอก 53 คน นอกจากนี้มหาวิทยาลัย

บูรพายังเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา จ�านวน 5 หลักสูตร มีผู้ส�าเร็จ 

การศกึษาในปการศกึษา 2559 จ�านวน 135 คน และเปิดสอนระดบัปฐมวยัถึงชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยโรงเรยีนสาธติ  

“พิบูลบ�าเพ็ญ” มีนักเรียนทั้งหมด 2,859 คน

งานวิจัยและบริการทางวิชาการ

ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยบูรพามีจ�านวนโครงการวิจัยจากแหลงทุนตาง ๆ รวม 459 โครงการ 

จ�าแนกเป็นโครงการจากแหลงเงนิอดุหนนุรฐับาล 247 โครงการ เงนิรายได้สวนงาน 200 โครงการ และแหลงทนุภายนอก

มหาวิทยาลัย 12 โครงการ มีจ�านวนนักวิจัยทั้งหมด 465 คน มีงบประมาณอุดหนุนการวิจัย 251,881,119 บาท จ�าแนก

เป็นงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 146,994,988 บาท (ร้อยละ 58.36) งบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

29,595,471 บาท (ร้อยละ 11.75) และงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 75,290,660 บาท (ร้อยละ 

29.89) มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร รวม 818 บทความ จ�าแนกเป็นรายงานสืบเนื่องระดับชาติ 248 บทความ 

รายงานสืบเนื่องระดับนานาชาติ 112 บทความ วารสารระดับชาติ 304 บทความ และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับนานาชาติ จ�านวน 154 บทความ มีผลงานท่ีมีการยื่นค�าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขยายผลเชิง

พาณิชย์ ผานศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถายทอดเทคโนโลยีทั้งหมด 52 ผลงาน 

ส�าหรับการบริการวิชาการ ในปงบประมาณ 2560 มีจ�านวนโครงการบริการวิชาการรวม 398 โครงการ  

มงีบประมาณทัง้สิน้ 186,752,860 บาท ซึง่สวนใหญเป็นงบประมาณมาจากแหลงทนุอืน่รวม 151,123,344 บาท (ร้อยละ 

80.92) จ�านวน 247 โครงการ รองลงมาได้รับจากทุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 29,290,800 บาท (ร้อยละ 15.68) จ�านวน 

86 โครงการ และจากรายได้มหาวิทยาลัย 6,338,716 บาท (ร้อยละ 3.39) จ�านวน 65 โครงการ

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

มหาวทิยาลยับรูพามกีารด�าเนินกิจกรรม/โครงการทีแ่สดงบทบาทน�าในการพฒันาสงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อม

อยางตอเน่ือง ผานกจิกรรมสาธารณะ ท�านบุ�ารงุศลิปะ วฒันธรรม ศาสนา และการกฬีา เป็นการบูรณาการทกุพนัธกิจของ

มหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2560 ได้ด�าเนินงานโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 174 โครงการ ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากแหลงทุนประเภทตาง ๆ จ�านวน 7,489,182 บาท
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การประเมินคุณภาพองค์กร และผู้บริหาร

ปการศกึษา 2559 มหาวทิยาลยับรูพาได้รบัการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ตามระบบ CUPT QA ซ่ึงมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 13 

ตัวบงชี้หลัก และ 4 ตัวบงชี้เลือก มีระดับผลการด�าเนินการอยูที่ระดับ 3 และระดับ 4 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป็นปแรกที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้เข้าสูการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด�าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประเภทสถาบันอดุมศึกษาของรฐัและในก�ากับของรฐั สงักดัส�านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีระดับผลการประเมิน ระดับสูง คะแนน ITA = 72.72 (ถวงน�้าหนัก) อันดับที่ 70 จาก 81 

สถาบันอุดมศึกษา

การจัดท�างบประมาณและการบริหารงบประมาณ

มหาวทิยาลยัได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากรฐับาล จ�านวน 2,006.8704 ล้านบาท และงบประมาณเงนิราย

ได้มหาวิทยาลัย จ�านวน 3,188.1592 ล้านบาทสัดสวนงบประมาณจากรัฐบาลตองบประมาณเงินรายได้ เทากับ 39 ตอ 

61 ในปงบประมาณ 2560 มีรายได้ 5,843.9174 ล้านบาท รายจายจริง 4,353.6153 ล้านบาท 

การบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยบูรพามีพนักงานมหาวิทยาลัย 3,635 คน จ�าแนกเป็นคณาจารย์ 1,582 คน (ร้อยละ 43.52) 

และสนับสนุนวิชาการ 2,053 คน (ร้อยละ 56.48) มีคณาจารย์ด�ารงต�าแหนงอาจารย์ 1,240 คน (ร้อยละ 78.38) ผู้ชวย

ศาสตราจารย์ 281 คน (ร้อยละ 17.76) รองศาสตราจารย์ 59 คน (ร้อยละ 3.73) และศาสตราจารย์ 2 คน (ร้อยละ 0.13) 

มวีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี160 คน (ร้อยละ 10.11) ปรญิญาโท 588 คน (ร้อยละ 37.17) และปรญิญาเอก 834 คน 

(ร้อยละ 52.72) ส�าหรบัพนกังานสนบัสนนุวชิาการมวีฒุกิารศกึษาต�า่กวาปรญิญาตร ี601 คน (ร้อยละ 29.27) ปรญิญาตรี 

1,017 คน (ร้อยละ 49.54) ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 คน (ร้อยละ 0.10) ปริญญาโท 385 คน (ร้อยละ 18.75) ปริญญา

เอก 37 คน (ร้อยละ 1.80) และวุฒิการศึกษาอื่นๆ 11 คน (ร้อยละ 0.54)

ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวทิยาลยับรูพาได้ด�าเนนิการสร้างเครอืขายความรวมมอืทางวชิาการกบัสถาบนัการศกึษาตางประเทศ 87 

ความรวมมอื โดยในปงบประมาณ 2560 ได้มกีารลงนามข้อตกลงความรวมมอืและมกีารด�าเนนิกจิกรรมตาง ๆ  กับสถาบนั

การศกึษาและองค์กรตางประเทศ 20 แหง มอีาจารย์ชาวตางประเทศ 77 คน มจี�านวนนสิติตางชาต ิ364 คน จ�าแนกเป็น

ระดบัปรญิญาตร ี191 คน (ร้อยละ 52.47) ปริญญาโท 126 คน (ร้อยละ 34.62) และปรญิญาเอก 47 คน (ร้อยละ 12.91) 
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มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยูภาคตะวันออก มีที่ตั้งอยูใน 3 จังหวัด คือ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยูเลขท่ี 169 ถนนลงหาด

บางแสน ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ทั้งสิ้น 647 ไร และมี

วิทยาเขต 2 แหง ได้แก 

มหาวทิยาลยับรูพา วทิยาเขตจันทบรุ ีตัง้อยูทีอ่�าเภอทาใหม จังหวัด

จนัทบุร ีมเีนือ้ที ่450 ไร นอกจากนีย้งัมพีืน้ทีท่ีอ่�าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบรุี 

776 ไร อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 179 ไร และอ�าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

897 ไร 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ต้ังอยูที่อ�าเภอวัฒนานคร 

จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อที่ 1,369 ไร 

ความเป็นมากอนทีจ่ะมาเป็นมหาวทิยาลยับรูพา เริม่ในป พ.ศ. 2492 

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงขึ้นที่ซอยประสานมิตร 

อ�าเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร จนถึงป พ.ศ. 2497 จึงได้รับการยกฐานะขึ้น

เป็น “วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร” ตอมาในป พ.ศ. 2498 ได้ขยาย

วิทยาเขตออกไปอีก 2 แหง ได้แก วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน และวิทยาลัย

วิชาการศึกษาบางแสน ในสวนของวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนได้มีการ

วางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2498 ที่ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมือง จังหวัด

ชลบุรี นับแตนั้นมาวันท่ี 8 กรกฎาคม ของทุกปจึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนา

มหาวิทยาลัย เรียกวาวัน “แปดกรกฎ” วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน จึง

เป็นสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกของประเทศที่ได้จัดตั้งขึ้นในสวนภูมิภาค สังกัด

กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

(กศ.บ.) หลักสูตร 4 ป 

ตอมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 วิทยาลัยวิชาการศึกษา

บางแสนได้รับโอน “โรงเรียนพิบูลบ�าเพ็ญ” สังกัดกรมสามัญศึกษา ซ่ึงตั้งอยูท่ี

ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อปรับปรุงให้เป็นโรงเรียนสาธิตของ

มหาวิทยาลัย โดยตั้งชื่อใหมวา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” วิทยาลัยวิชาการ

ศึกษาบางแสน พ.ศ. 2501 มีผู้ส�าเร็จการศึกษาเป็นรุนแรก จ�านวน 35 คน 

หลังจากนั้นในป พ.ศ. 2505 ได้เปิดรับบุคคลที่มีวุฒิ ป.ม. หรือ พ.ม. หรือ อ.กศ.

หรือ ป.กศ.สูง หรือเทียบเทา เข้าศึกษาเป็นนิสิตภาคสมทบหลักสูตร การศึกษา

บณัฑติ (กศ.บ.) และในป พ.ศ. 2514 ได้รบัโอนอาคารเรยีน ทีด่นิและสิง่กอสร้าง

ของวทิยาลยับางแสน สงักดักรมสามญัศกึษาให้มาเป็นของวทิยาลยัวิชาการศกึษา

บางแสน สังกัดกรมการฝึกหัดครู

ในป   พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได ้ เปลี่ยนฐานะ

เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ย้ายมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2517 

ดังนั้น

ประวัติ
มหาวิทยาลัย

H I S T O R Y
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B U R A P H A 

U N I V E R S I T Y

วทิยาลัยวชิาการศกึษาบางแสน จงึเป็นมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วทิยาเขตบางแสน และได้เพิม่สาขาวชิาในการผลิต

บัณฑิตมากขึ้น มีการพัฒนากิจกรรมตามภารกิจเจริญรุดหน้าตามล�าดับ 

ในป พ.ศ. 2533 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 จึงได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ตามพระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลยับรูพา พ.ศ. 2533 ซึง่ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เลมที ่107 ตอนที ่131 ตลอดเวลาทีผ่านมามหาวทิยาลยั

บรูพา ได้ตอบสนองหลกัการทีว่าการศึกษาน้ันประชาชนทกุคนต้องเข้าถงึอยางเทาเทียมและทัว่ถงึ จงึขยายวทิยาเขต 2 แหง 

คือ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ตั้งวิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีขึ้นเป็นแหง

แรก เปิดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2539 และในปตอมาวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2540 จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ

สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ขึ้นเป็นแหงที่ 2 เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2541 ภายหลังได้มีการประกาศของ

มหาวิทยาลัยใช้ชื่อวา วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตสระแก้ว

มหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญ ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยการเปลี่ยนสถานภาพ

จากมหาวิทยาลัยสวนราชการ เป็นมหาวิทยาลัยในการก�ากับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 125 ตอนที่ 5 ก ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551
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สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

 

แบบท่ี 1 เป็นวงกลมซ้อนกนัสองวง วงกลมในมรีปูเลขไทย “๙” อยูตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกนกเปลวเพลงิด้านบน 

มีรัศมีประกอบแปดแฉก ด้านลางของเลข ๙ เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอกเบ้ืองบนมีค�าวา “สุโข ป̣าปฏิลาโภ” 

เบื้องลางมีค�าวา “มหาวิทยาลัยบูรพา” 

แบบที ่2 เป็นวงกลมซ้อนกนัสองวง วงกลมในมีรปูเลขไทย “๙” อยูตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกนกเปลวเพลิงด้าน

บนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ด้านลางของเลข ๙ เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอกเบื้องบนมีค�าวา “มหาวิทยาลัยบูรพา” 

เบื้องลางมีค�าวา “BURAPHA UNIVERSITY”

ความหมายของตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

 1. ตราเป็นรูปทรงกลม ล้อมรอบด้วยช่ือมหาวิทยาลัย และพุทธศาสนสุภาษิตประจ�ามหาวิทยาลัยวา 

“สุโข ป̣าปฏิลาโภ” มีความหมายวา ความได้ปัญญาให้เกิดสุข

 2. ตรงกลางเป็นรูปเลขไทย “๙” หมายถึง รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวรัชกาลที่ 9

 3. มีกนกเปลวเพลิงล้อมรอบ หมายถึง ความรุงโรจน์และความรุงเรือง

 4. รัศมีประกอบมี 8 แฉก หมายถึง จังหวัดในภาคตะวันออก 8 จังหวัด และฐานเดิมทั้ง 8 วิทยาเขต

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 5. ด้านลางเป็นเส้นโค้ง หมายถึง ความเคลื่อนไหวและการพัฒนาไมมีที่สิ้นสุด

ปณิธานมหาวิทยาลัยบูรพา

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา ใฝ่หาความรู้ และคุณธรรม

 2. สร้างองค์ความรู้ใหม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

 3. เป็นทีพ่ึง่ทางวชิาการ สบืสานวฒันธรรม ชีน้�าแนวทางการพฒันาแกสงัคม โดยเฉพาะภาคตะวนัออก

แบบที่ 2แบบที่ 1
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สีประจ�า

มหาวิทยาลัย

 สีประจ�ามหาวิทยาลัยคือ สีเทา - ทอง

 สีเทาเป็นสีของสมอง หมายถึง ความเจริญทางสติปัญญา

 สีทอง หมายถึง คุณธรรม

 สีเทา - ทอง หมายความวา บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา

 เป็นผู้กอปรด้วยสติปัญญา และคุณธรรม

ต้นไม้ประจ�า

มหาวิทยาลัย

ต้นมะพร้าว

ค�าขวัญ

ความได้ปัญญาให้เกิดสุข

วันคล้ายวันสถาปนา

มหาวิทยาลัย

8 กรกฎาคม (แปดกรกฎ)

ภารกิจหลัก

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ด�าเนินการ 

สงเสรมิงานวจิยั เพือ่สร้างและพฒันาองค์ความรู้และเทคโนโลย ีให้บรกิารทางวชิาการ ทะนบุ�ารงุศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม และ การกีฬา รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และการมีสวนรวม

ในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผนดิน 

Wisdom of the East for the Future of the Nation

พันธกิจ

1. ด�าเนินการจัดการศึกษาอยางเสมอภาคเทาเทียม ควบคูกับการเสริมสร้างเสรีภาพทาง

วชิาการ และการใฝ่เรียนรูต้ลอดชวีติ บนพืน้ฐานของหลกัคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี

2. ด�าเนนิการพฒันาคณุภาพงานวจิยั เพือ่สร้างและพฒันาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงตางๆ 

และด�าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถายทอดองค์ความรู ้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของ

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสงัคมชมุชน ให้สามารถรองรบัตอการเปลีย่นแปลงและการ

พัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อยางมีประสิทธิภาพ

3. ด�าเนนิการสงเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมสาธารณะในรปูแบบตาง ๆ  โดยครอบคลมุการ

ท�านบุ�ารงุศลิปะ วฒันธรรม ศาสนา และการกฬีา รวมทัง้แสดงบทบาทน�าในการพฒันาสงัคมชมุชนและ

สิ่งแวดล้อมอยางตอเนื่อง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
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โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการบริหารงาน

 การเงินและทรัพย์สิน

คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์

ประจำามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประจำามหาวิทยาลัย

นายกสภา

มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยบูรพา

สภาพนักงาน

หัวหน้าสำานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย*

สภาวิชาการ

คณะกรรมการอื่น ๆ

คณะกรรมการอื่นๆ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

รองอธิิการบดี

ผู้ชวยอธิการบดี

หัวหน้าสำานักงานอธิการบดี
คณบดี/ ผู้อำานวยการ  

(คณะ/ วิทยาลัย)
ผู้อำานวยการ 

(สำานัก/ สถาบัน)

คณะกรรมการผู้ประสานงาน

สำานักงานอธิการบดี

คณะกรรมการ

ประจำาส่วนงาน

คณะกรรมการ

ประจำาส่วนงาน

- ผู้อ�านวยการกอง

- ผู้อ�านวยการศูนย์

- ผู้จัดการ

- หัวหน้าส�านักงานคณบดี

- หัวหน้าส�านักงานจัดการศึกษา

- หัวหน้าส�านักงานผู้อ�านวยการ

- ผู้อ�านวยการศูนย์

- ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

- ผู้อ�านวยการโรงเรียน

- หัวหน้าหนวยงาน

- หัวหน้าฝ่าย

- ผู้อ�านวยการส�านัก

- ผู้อ�านวยการสถาบัน

อธิการบดี

หมายเหตุ : เส้นทึบ ( ) แทนสายบังคับบัญชา เส้นประ (----) แทนสายงานที่ปรึกษาหรือสายประสานงาน

 * คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2559 ยังไมมีการแตงตั้ง
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โครงสร้างองค์การมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

สำานักงาน
อธิการบดี

คณะ
วิทยาลัย

1. คณะการจัดการและการทองเที่ยว 

2. คณะการแพทย์แผนไทยอภยัภเูบศร

3. คณะพยาบาลศาสตร์

4. คณะแพทยศาสตร์

5. คณะดนตรีและการแสดง

6. คณะเภสัชศาสตร์

7. คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

8. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

9. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

10. คณะโลจิสติกส์

11. คณะวิทยาการสารสนเทศ

12. คณะวิทยาศาสตร์

13. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

14. คณะวิศวกรรมศาสตร์

15. คณะศิลปกรรมศาสตร์

16. คณะศึกษาศาสตร์

17. คณะสาธารณสุขศาสตร์

18. คณะสหเวชศาสตร์

19. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

20. วิทยาลัยนานาชาติ

21. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

22. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

23. คณะเทคโนโลยีทางทะเล*

24. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์*

25. คณะอัญมณี*

26. คณะเทคโนโลยีการเกษตร**

27. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์**

28. โครงการจัดตัง้คณะพาณชิยศาสตร์และบรหิารธรุกจิ**

สภาพนักงาน
คณะกรรมการซึ่งแตงตั้ง

โดยมหาวิทยาลัย

สภาวิชาการ

1. สถาบันภาษา

2. สถาบันวิทยาศาสตร์

 ทางทะเล

3. ส�านักคอมพิวเตอร์

4. ส�านักบริการวิชาการ

5. ส�านักหอสมุด

6. ส�านักพัฒนานวัตกรรม

สำานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

สถาบัน
สำานัก

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการซึ่งแตงตั้ง
โดยสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยบูรพา

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : เส้นทึบ ( ) แทนสายบังคับบัญชา เส้นประ (---) แทนสายงานที่ปรึกษาหรือ สายประสานงาน

 * หมายถึง หนวยงานในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

 ** หมายถึง หนวยงานในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
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ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิริยานุวัฒน์ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย

รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ดร.บุญปลูก ชายเกตุ พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ รศ.ดร.สนธิ เตชานันท์

นายขจร จิตสุขุมมงคล

นายสุทน เฉื่อยพุก นายทวีศักดิ์ นาโสก นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหัวหน้าส่วนงาน

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

รศ. ดร.อานนท์ เที่ยงตรง

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
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รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

(เริ่ม 11 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน)

รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

(เริ่ม 2 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน)

รศ.ดร.โดม สิทธิเวทย์

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคล

(เริ่ม 20 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน)

ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

(เริ่ม 13 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน)

รศ.ดร.ประทุม มวงมี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี

(เริ่ม 20 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน)

รศ.ดร.สุนันทา โอศิริ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

(เริ่ม 13 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน)

อาจารย์เสถียร ปุรณะวิทย์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

(เริ่ม 20 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน)

ผศ.เอนก สูตรมงคล

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว

(เริ่ม 20 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน)

อธิการบดี

รองอธิการบดี

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา
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อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
ผู้รักษาการแทนผู้ชวยอธิการบดี 

ฝ่ายการคลังและกฎหมาย
(เริ่ม 25 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน)

ผศ.ดร.อานนท์ วงษ์แก้ว
ผู้ชวยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่
(เริ่ม 25 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน)

รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
ผู้ชวยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
(เริ่ม 25 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน)

รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
ผู้ชวยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

(25 ตุลาคม 2559 – 7 กรกฎาคม 2560)

ผศ.นพ.สมชาย ยงศิริ
ผู้ชวยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

(เริ่ม 8 กรกฎาคม 2560 – ปัจจุบัน)

ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
ผู้ชวยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและ

ประมวลผลการศึกษา
(เริ่ม 25 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน)

ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
ผู้ชวยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

(เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน)

ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ
ผู้ชวยอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคล

(เริ่ม 2 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน)

นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์
ผู้ชวยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

(เริ่ม 1 ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน)

ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บ�ารุง
ผู้ชวยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(เริ่ม 28 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน)

ดร.ณัฐพล ชมแสง
ผู้ชวยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี
(เริ่ม 2 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน)

ผศ.ดร.ธนัฏฐ์ตฤณ บุนนาค
ผู้ชวยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว

(เริ่ม 28 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน)

ผู้ช่วยอธิการบดี
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หัวหน้าส่วนงาน

ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช
คณบดีคณะการจัดการและการทองเที่ยว

นพ.วิชาญ เกิดวิชัย
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์
คณบดีคณะดนตรีและการแสดง

ดร.ไพทูล แก้วหอม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม
คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

รศ.ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รศ. วาที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์
คณบดีคณะโลจิสติกส์
(ถึง 8 มกราคม 2560)

รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง
คณบดีคณะโลจิสติกส์

(เริ่ม 9 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน)

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
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หัวหน้าส่วนงาน

รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์

(ถึง 21 พฤศจิกายน 2560)

ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล (ถึง 23 ตุลาคม 2560)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์
(เริ่ม 22 พฤศจิกายน 2559–ปัจจุบัน)

อาจารย์เสรี ชิโนดม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

(ถึง 31 สิงหาคม 2560)

ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

(เริ่ม 1 กันยายน 2560 - ปัจจุบัน)

ดร.อาณัติ ดีพัฒนา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

รศ.ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

(ถึง 8 มกราคม 2560)

รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

(เริ่ม 9 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน)

ดร.สุรินทร์ อินทะยศ
คณบดีคณะอัญมณี

ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (ถึง 31 มีนาคม 2560)

ดร.กุมุทินี วรสุวรรณ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (เริ่ม 1 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน)

ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
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หัวหน้าส่วนงาน

ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัย

และวิทยาการปัญญา

ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี
ผู้อ�านวยการสถาบันภาษา

ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ
ผู้อ�านวยการสถาบัน

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ผศ.ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต
ผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์

(ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2560)

อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา
รักษาการผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์
(17 กุมภาพันธ์ 2560 - 23 มีนาคม 2560

ผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์
(เริ่ม 24 มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน)

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
ผู้อ�านวยการส�านักบริการวิชาการ

ดร.พิชัย สนแจ้ง
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนานวัตกรรม

นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด

นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท
หัวหน้าส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าส�านักงานอธิการบดี

(เริ่ม 23 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน)
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การจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา มีการจัดการศึกษาแบงออกเป็น

1) การศึกษาในระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ”

2) การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา และ

3) หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

1. ระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” เปิดสอนในหลักสูตรระดับ

ปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้

- ระดับปฐมวัย 

- ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 หลักสูตรปกติ (ภาษาไทย) และหลักสูตรสองภาษา (Junior International 

Program : JIP) 

- ระดับมัธยมศึกษาที่ 1-6 หลักสูตรปกติ (ภาษาไทย) โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา (Language 

Intensive Program : LIP) โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science And Mathematic 

Program : SAM) และหลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (International Education Program : IEP)

ในปการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มีนักเรียนทั้งหมด 2,859 คน แบงเป็นระดับกอนประถม 

298 คน ระดับประถมศึกษา 984 คน ระดับมัธยมต้น 611 คน และระดับมัธยมปลาย 966 คน

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเป็น

ประชาคมอาเซียน เปิดสอน 5 สาขาวิชา ได้แก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจการค้าระหวางประเทศ ในปการศึกษา 2559  

มีผู้ส�าเร็จการศึกษา จ�านวน 135 คน

3. ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียน 

การสอนทั้งหมด 233 หลักสูตร จ�าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 109 หลักสูตร ปริญญาโท 81 หลักสูตร และปริญญาเอก 

43 หลักสูตร เมื่อจ�าแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา เป็นกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 21 

รองลงมาได้แก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 15 และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 7 

ทั้งน้ีหลักสูตรในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีมากที่สุดเนื่องจากหลักสูตรมีการจ�าแนกเป็นสาขายอย 

เชน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน แตหลักสูตรใน

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจะไมมีสาขายอย เชน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

แสดงรายละเอียดดังนี้
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2556    2557    2558   2559    2560

ปริญญาตรี

32%
(38)

34%
(41)

33%
(41)

34%
(39)

36%
(39)

54%
(63)

52%
(63)

53%
(65)

51%
(58)

48%
(52)

50%
(41)

48%
(41)

49%
(43)

47%
(39)

46%
(37)

57%
(20)

57%
(21)

52%
(21)

49%
(21)

49%
(21)

33%
(27)

34%
(29)

35%
(31)

36%
(30)

37%
(30)

34%
(12)

35%
(13)

38%
(15)

35%
(15)

35%
(15)

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาโท ปริญญาเอก

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

สัดสวนรอยละของหลักสูตร จำแนกตามกลุมสาขาวิชา ปการศึกษา 2556 - 2560

2556    2557    2558   2559    2560 2556    2557    2558   2559    2560

14%(16) 14%(17) 14%(17) 15%(17) 16%(18)
17%(14) 18%(15) 16%(14) 17%(14) 17%(14)

9%(3) 8%(3)
10%(4) 16%(7) 16%(7)

จ�านวนหลักสูตร จ�าแนกตามระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2559 - 2560

กลุ่มสาขาวิชา/

ปีการศึกษา/ ระดับการศึกษา

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม

กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

58

(51%)

39

(47%)

21

(49%)

118

(49%)

52

(48%)

37

(46%)

21

(49%)

110

(47%)

กลุ มสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์

สุขภาพ

17

(15%)

14

(17%)

7

(16%)

38

(16%)

18

(17%)

14

(17%)

7

(16%)

39

(17%)

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

39

(34%)

30

(36%)

15

(35%)

84

(35%)

39

(36%)

30

(37%)

15

(35%)

84

(36%)

รวมทุกกลุ่มสาขาวิชา 114

(48%)

83

(35%)

43

(18%)

240

(100%)

109

(47%)

81

(35%)

43

(18%)

233

(100%)

เปรียบเทียบจำนวนหลักสูตร
ปการศึกษา 2559 - 2560

ปริญญาตรี

114 109
83 81

43 43

240 233

ปริญญาโท

300

200

100

0

ปริญญาเอก รวม
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มหาวทิยาลยับรูพามหีลกัสตูรทีจั่ดการเรยีนการสอนรวมกบัตางประเทศ โดยแบงเป็นหลกัสตูร 1 ปรญิญา และ

หลักสูตร 2 ปริญญา ซึ่งหลักสูตร 1 ปริญญา ผู้เรียนจะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ส�าหรับหลักสูตร 2 ปริญญา 

จะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยท่ีรวมจัดการการเรียนการสอนในตางประเทศ ส�าหรับ 

ปการศึกษา 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มสาขาวิชา/

ส่วนงาน
ระดับการศึกษา/หลักสูตร

ชื่อมหาวิทยาลัย

ที่จัดการศึกษาร่วม

ชื่อปริญญาที่ได้

จากมหาวิทยาลัย 

ที่จัดการศึกษาร่วม

การให้ปริญญา

1 ปริญญา 2 ปริญญา

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี (5 ป)

University of 

Northern Corolado

Bachelor

 of Science

 *

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ป)

University of 

Northern Corolado

Bachelor 

of Science

 *

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา (5 ป)

University of 

Northern Corolado

Bachelor 

of Science

 *

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีน (5 ป)

- Beijing Union 

University

- Yunnan Minzu 

University

Bachelor 

of Art

 *

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการติดตอสื่อสาร

(หลักสูตรนานาชาติ)

- Business and Hotel 

Management School 

Switzerland  

- Appalachian State 

University

- Montpellier 

Business School

Bachelor 

of Arts

 *

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

(หลักสูตรนานาชาติ)

- Business and Hotel 

Management School 

Switzerland  

- Appalachian State 

University

- Montpellier 

Business School

Bachelor 

of Business 

Administration

 *

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการบริการ

และการทองเที่ยวนานาชาติ 

(หลักสูตรนานาชาติ)

- Business and Hotel 

Management School 

Switzerland  

- Appalachian State 

University

- Montpellier 

Business School

Bachelor 

of Business 

Administration

 *
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กลุ่มสาขาวิชา/

ส่วนงาน
ระดับการศึกษา/หลักสูตร

ชื่อมหาวิทยาลัย

ที่จัดการศึกษาร่วม

ชื่อปริญญาที่ได้

จากมหาวิทยาลัย 

ที่จัดการศึกษาร่วม

การให้ปริญญา

1 ปริญญา 2 ปริญญา

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

(หลักสูตรนานาชาติ)

- Business and Hotel 

Management School 

Switzerland  

- Appalachian State 

University

- Montpellier 

Business School

Bachelor 

of Business 

Administration

 *

คณะการจัดการและ

การท่องเที่ยว

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการ

ทองเที่ยวระหวางประเทศ

Montpellier 

University 2

Master of 

Management 

(International 

Business)

 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก

Montpellier Business 

School

Master in 

European 

management

 

จำานวนหลักสูตรรวมทั้งหมด 10 2

หมายเหตุ : * หมายถึงในเลมหลักสูตรระบุให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว แตมีการลงนามความรวมมือทางวิชาการรวมกับ

มหาวิทยาลัยตางประเทศ และสงนิสิตไปเรียนกับมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษารวม หากนิสิตลงทะเบียนเรียนครบและจบตาม

เงื่อนไขก็จะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยที่รวมจัดการศึกษาด้วย

การด�าเนินการด้านนิสิต

นิสิตใหม่

ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพามีการรับเข้านิสิตใหม จ�านวน 7,087 คน จ�าแนกเป็นระดับปริญญา

ตรี 6,724 คน (ร้อยละ 94.88) ระดับปริญญาโท 310 คน (ร้อยละ 4.37) ระดับปริญญาเอก 53 คน (ร้อยละ 0.75) และ

นิสิตใหมมหาวิทยาลัยบูรพา สวนใหญจัดอยูในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมาคือกลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในทุกระดับการศึกษา ท้ังนี้ทุกกลุมสาขาวิชามีการ

เพิ่ม/ ลดของจ�านวนนิสิตอยางไมมีแนวโน้ม แสดงรายละเอียดดังนี้
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จำนวนนิสิตใหม ปการศึกษา 2556 - 2560 จำแนกตามระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ปริญญาโท

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

ปริญญาเอก

11,887 12,297

10,130 10,266

6,724

2,251 2,080
1,308 927

310223 219 139 81
53

2556 2557 2558 2559

หมายเหตุ ข้อมูลไมรวมสถาบันสมทบ

จ�านวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 จ�าแนกตามระดับการศึกษาและกลุ่มสาขาวิชา

จำนวนนิสิตใหม ปการศึกษา 2560 จำแนกตามระดับการศึกษาและกลุมสาขาวิชา

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

1,023 ,

2,207 ,

3,494 ,
51.96%

32.82%

15.21%

50,

73, 187,
60.32%

15,

35,

3, 5.66% 66.04%

28.30%

16.13%

23.55%

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

 กลุมสาขาวชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
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นิสิตทั้งหมด

ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพามีนิสิตทั้งหมด จ�านวน 40,949 คน จ�าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 

35,318 คน (ร้อยละ 86.25) ระดับปริญญาโท 4,378 คน (ร้อยละ 10.69) ระดับปริญญาเอก 1,253 คน (ร้อยละ 3.06) 

และนิสิตสวนใหญจัดอยูในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมาคือกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีและกลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ ในทกุระดับการศกึษา ทัง้นีท้กุกลุมสาขาวชิามีการเพิม่/ ลดของจ�านวน

นิสิตอยางไมมีแนวโน้ม แสดงรายละเอียดดังแผนภูมิตอไปนี้

จำนวนนิสิตทั้งหมด ปการศึกษา 2556 - 2560 จำแนกตามระดับการศึกษา
50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

42,057

8,560

1,401 1,476

2556 2557 2558 2559 2560

1,496 1,273 1,253

7,795 6,972 5,292 4,378

41,578 40,622 37,683 35,318

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

หมายเหตุ ข้อมูลไมรวมสถาบันสมทบ

จ�านวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2560 จ�าแนกตามระดับการศึกษาและกลุ่มสาขาวิชา

จำนวนนิสิตทั้งหมด ปการศึกษา 2560 จำแนกตามระดับการศึกษาและกลุมสาขาวิชา

ปริญญาตรี

4,665

11,022 , 19,631
742 ,

3,187 , 1,062 ,

94 , 7.50%

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

97 , 7.74%

84.76%72.80%

449 ,

16.95%
,

13.21% 10.26%

31.21%
55.58%

ปริญญาโท ปริญญาเอก

23รายงานประจ�าปี 2560



ผู้ส�าเร็จการศึกษา

ในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยบูรพามีผู้ส�าเร็จการศึกษาจ�านวน 10,430 คน จ�าแนกเป็นระดับปริญญา

ตรี 8,600 คน (ร้อยละ 82.45) ระดับปริญญาโท 1,777 คน (ร้อยละ 17.04) ระดับปริญญาเอก 53 คน (ร้อยละ 0.51)

สวนใหญจัดอยูในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมาคือกลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

กลุมสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในทุกระดับการศึกษา แสดงรายละเอียดดังนี้

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2555 - 2559 จำแนกตามระดับการศึกษา
12,000

10,000

8,000

 6,000

4,000

2,000

0
2555 2556 2557 2558 2559

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

7,063

2,500

100 132 221 174 53

2,576
3,511

1,697 1,777

8,190

11,093

9,001 8,600

หมายเหตุ ข้อมูลไมรวมสถาบันสมทบ

ภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ในปการศึกษา 2558 มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ส�าเร็จการศึกษาจ�านวน 9,000 คน และมีบัณฑิตที่

ตอบแบบส�ารวจภาวะการได้งานท�าทั้งสิ้น 8,720 คน คิดเป็นร้อยละ 96.89 จากการส�ารวจพบวา มีบัณฑิตท่ีส�าเร็จ

การศึกษาได้งานท�า หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ป จ�านวน 6,617 คน คิดเป็น ร้อยละ 75.87  

ยังไมได้งานท�า จ�านวน 1,694 คน คิดเป็นร้อยละ 19.42 และก�าลังศึกษาตอ จ�านวน 411 คน คิดเป็นร้อยละ 4.71 และ

ในปการศึกษา 2558 นี้ ผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 3.98 คะแนน 

รอยละการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา 2554 - 2558

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00

2554

71.81
78.04 77.32 75.87 75.87

2555 2556 2557 2558

ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา 2554 - 2558

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

2554 2555 2556 2557 2558

3.86 3.92 3.94 4.04 3.98
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ทุนการศึกษา

มหาวทิยาลยับรูพา ได้จดัหาทนุการศกึษาประเภทตาง ๆ  เชน ทุนมลูนธิ ิกองทนุ ฯลฯ เพือ่ชวยเหลอื สนบัสนนุ

นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยได้จนส�าเร็จการศึกษา จากการส�ารวจทุนการศึกษาโดย 

กองกิจการนิสิต พบวาในปการศึกษา 2560 นี้ มีทุนสนับสนุนนิสิต จ�านวน 1,262 ทุน เป็นเงิน 15,154,580 บาท

ประเภททุน จำานวนทุน จำานวนเงิน (บาท)

พระราชทานฯ 23 1,647,890

กองทุน 11 55,000

มูลนิธิ 146 2,687,000

เงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา 857 5,934,040

ภาครัฐ 30 1,147,400

เอกชน 195 3,683,250

รวมจำานวนทุน 1,262 15,154,580
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 นายณัทกร เกษมส�าราญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล

พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประจ�าปการศึกษา 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 6 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 นางสาวไอลดา ภูทอง นายปัณณ์ อาจสามารถศริ ินายเมธาสทิธิ ์บญุคุม้ 

นายเกรียงไกร สุขพิมาย นายเจริญ โสภาชื่น และนางสาวธิดาวรรณ  

ชืน่อารมณ์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ได้รบัรางวลัชนะเลิศ อนัดบั 

1 จากผลงาน “ทางเลอืก” ในการประกวดการเขยีนเร่ืองส้ัน การออกแบบ

โปสเตอร์ และการประกวดหนังสั้นในโครงการ “บัณฑิตไทยไมโกง” 

ประจ�าป 2559 จากคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 

นิสิตนักศึกษา เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สงตัวแทนนสิติวชิาเอกภาษาไทย 

เข้ารวมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

“มหาวิทยาลัยโปรงใส บัณฑิตไทยไมโกง” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร�าไพพรรณี เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 สรุปผลการประกวดดังนี้ 

1. นายจตุรงค์ จันต๊ะนาเขต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

การประกวดสุนทรพจน์ ระดับภาคตะวันออก

2. นางสาวปิยะวรรณ์ จันทร์ฉวี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  

การประกวดร้องเพลงระดับภาคตะวันออก

3. นายธวัชชัย สุปปะมา ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดร้องเพลง

ระดับภาคตะวันออก

นิสิตได้รับรางวัล

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของนิสิตอยางรอบด้าน ซึ่งครอบคลุมความรู ้

ความเข้าใจ และความสามารถในการประยกุต์ศาสตร์ทีศ่กึษาในทางปฏบิตัใิห้เป็นทีป่ระจักษ์และเป็นทีย่อมรบัทัง้ในระดบั

ชาติและระดับนานาชาติ ให้เกิดประโยชน์ตอชุมชน สังคม อยางเป็นรูปธรรมและมีความเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา

และคณุภาพ “ในเชงิการเป็นพลเมอืงทีม่คุีณภาพของสงัคม” ครอบคลมุการด�ารงตนการยดึมัน่ในหลกัคณุธรรมจรยิธรรม 

ที่ดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย รวมท้ังความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล้อม  

โดยในปการศึกษา 2560 มีนิสิตได้รับรางวัลในด้านตาง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้
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 นางสาวปฐมาวดี  ศิลาลาย คณะวิทยาศาสตร ์  

ได้รับรางวัล The best poster scientific presentation 

award จากงานวิจัยหัวข้อ “Synthesis of 1-acetyl-10-

triazolegenipin analogues from natural genipin and 

screening of neuroprotective activity” ในงานประชุม 

SCIENTIFIC FRONTIERS IN NATURAL PRODUCT BASED 

DRUGS ณ NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE 

ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สงนิสิตเข้าน�าเสนอผลงาน 

วิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ  the 8th 

International Conference on Public Health Among 

Greater Mekong Sub-regional Countries: Moving 

Toward Universal Health Coverage: Strengthening 

Quality of Care ในการนี้ นางสาวรัตติยา ออนสุระทุม  

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การน�าเสนอแบบโปสเตอร์ และ 

นางสาวพรธิภา ไกรเทพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

การน�าเสนอแบบโปสเตอร์ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักร

กัมพูชา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

 นายก�าสิน จงสมบัติ เจริญ นายธนกร อ ้อยกาม  

นายพีระพล ดวงมณี และนายจิรัชฐ์ธรรม ป้อมบรรพต  

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเดน  

จากงานวิจัยหัวข้อ “The Phenomenological Study 

of Mental Strategies in a Muay Thai Professional 

Boxer: Case study in the MAX MUAY THAI stadium”  

ในงานประชุม The 1st International Conference on 

Sport Management ณ Ton Duc Thang University 

ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

 นางสาวชุติมา กูบกระโทก คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

จากการประกวดเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ครั้งที่ 3  

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560
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 นิสิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และนิสิตสาขาวิชาการจัดการบริการสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ได้รับโลเชิดชูเกียรติ กลุ มเยาวชนท�าดีเพื่อแผนดินสภากาชาดไทย ในโครงการ “ขอท�าดีเพ่ือแผนดิน” สานตอ 

พระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ จากโครงการพิชิตขยะด้วยขยะ และโครงการขวดน�้า สูความพอเพียง  

จากส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 นางสาวมาริษา ตะติยะรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล ดังนี้

1. รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ การแขงขันภาษาญ่ีปุ่น

เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ประจ�าป 2559 ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2559

2. รางวัลชนะเลิศการแขงขันเขียนเรียงความและ 

พู ด สุนทรพจน ์ ร ะดั บ อุ ดมศึ กษา  จ ากการแข  ง ขั น  

PIM LANGUAGE COMPTITION ครั้งที่ 2 ณ สถาบัน 

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 นางสาวนรารักษ์ ศักดาปรีชา คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขงขัน 

เขียนเรียงความและพูดสุนทรพจน ์ระดับอุดมศึกษา  

จากการแขงขัน PIM LANGUAGE COMPTITION ครั้งท่ี 2 

ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 

พ.ศ. 2560
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 นายอษัฎา จนัหย ูคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขงขันทักษะ 

ภาษาจีน “วิจิตรสยาม” จัดโดยส�านักงานใหญฮั้นปั่น 

ประจ�าประเทศจนี รวมกบัการทองเทีย่วแหงประเทศไทย 

Thai-ASEAN+6 Business Promotion Association 

และศูนย์สอบวัดความรู้ภาษาจีนในอาเซียน เม่ือวันท่ี 4 

มีนาคม พ.ศ. 2560

 นางสาวนันทภัค เบ็ญจะวัฒนา คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

โครงการสะพานสู ฝ ันภาษาจีน จากส�านักส งเสริม 

การเรยีนการสอนภาษาจนีนานาชาต ิเมือ่วนัที ่5 เมษายน  

พ.ศ. 2560

 นางสาวกุลนาถ มาลารัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย การแขงขันประกวด

สุนทรพจน์ภาษาเกาหลี “Sam Neung, Korea Day”  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 

พ.ศ. 2560

 นายอัษฎา จันหยู นายเอกวุฒิ ปานด�า นางสาววริษา

เนยีมจนัทร์ นางสาวจณติสตา ศรรีาจนัทร์ นางสาวทนญัญา 

สุ ขน�้ าค� า  คณะมนุษยศาสตร ์ และสั งคมศาสตร ์ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดพากษ์เสียง

ภาพยนตร ์ภาษาจีน เฉลิมฉลองเทศกาลโคมไฟ  

ณ ศนูย์จนีศกึษา มหาวทิยาลยับรูพา เมือ่วนัที ่9 กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2560

 นางสาวมนัสนันท์ สิริอนันตกุล และนายนครินทร์ 

ถนอมรอด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับ 

รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการ 

CBS Academy (Creative Business Solutions 

Academy) จัดโดยบริษัท Far East DDB ได้เดินทางไป

ดูงานที่บริษัท DDB Singapore และทองเที่ยวที่ประเทศ

สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 19 – 21 มกราคม พ.ศ. 2560
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 สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมเนื่อง

ในวันเฉลิมฉลองครบรอบ 160 ป ของการสถาปนาความสัมพันธ์

ทางการฑูตไทย-ฝรั่งเศส ประจ�าป 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีนิสิต

จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล ดังนี้

• นายศักย์ศรณ์ ภัทรเวสารัช ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การแขงขัน 

ตอบค�าถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส-ไทย 

• นางสาวเบญญาภา ชัยเฉลิมเดช นายพงศธร ทรัพย์สิทธิกร นางสาวรัตนาภรณ์ เชือดขุนทด นางสาวนวพร  

ปันจันทึก และนางสาวมัทนา วงษ์ดี ได้รับรางวัลที่ 1 การแขงขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส

• นายโตมร จูทะพล ได้รับรางวัลชมเชย การแขงขันเขียนตามค�าบอกเป็นภาษาฝรั่งเศส 

• นางสาวศิรประภา สละทาน ได้รับรางวัลชมเชย การแขงขันกลาวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส

• นางสาวปัฐฑิตา สุวณิชย์ ได้รับรางวัลชมเชย การแขงขันจัดบอร์ดนิทรรศการ

• นายวชิรพล เกตุแสนสี และนางสาวมนัชญา ชวยชาติ ได้รับรางวัลชมเชย การแขงขันวาดภาพตามหัวข้อฯ

 นางสาวสวรส จันทร ์อักษร คณะมนุษยศาสตร ์และ

สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการ

ประกวดสุนทรพจน์เกาหลี ระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย 

ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 นายเอกวุฒิ ปานด�า และนางสาวแก้วตา แย้มพักตร์  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชมเชย ในการ

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ครั้งที่ 8 ณ สถาบันขงจื่อ 

แหงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2559 
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 คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการ

สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ (วสท.) รวมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ 

จัดการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 

พ.ศ. 2560 มนีสิติจากภาควิชาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ได้รับรางวัล ดังนี้

- นายอัษฎาวุษ ตันพงษ์ และนายอนุรักษ์ สุขรักษ์ ได้รับรางวัล

เหรียญทอง ในหัวข้อ “การออกแบบอุปกรณ์วัดแรงดันดิน 

ด้านข้างด้วยเทคนิคสมดุลของแรงดันลม”

- นายวรีะยทุธ วงศาโรจน์ และนายชนกนัต์ โคจรนา ได้รบัรางวลั

เหรียญเงิน ในหัวข้อ “การออกแบบโหลดเซลล์ทนแรงดันน�้า

ส�าหรับเครื่องทดสอบหาคาก�าลังดินในแบบสามแกน”

 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) รวมกับ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ และ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ีจัดการแขงขนันวตักรรม 

24 ช่ัวโมงประเทศไทย เมื่อวันท่ี 16-17 กันยายน พ.ศ. 2560  

ณ อาคาร KX (The Knowledge Exchange) ในการนี้ นิสิตจาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ 2 รายช่ือสมาชิกในทีมประกอบด้วย นายพนิต 

มงคลสทิธศิลิป์ นายจริายสุ คงวนั นายวรีวฒัน์ บญุโต นางสาวปรยีาพร 

แสนสุริวงค์ นางสาวศิรินารถ ปลองทอง นายศุภกร ชุมทรวง และ

นายวรภพ ชวนแพ โดยมี อ.ดร.สัญชัย เอียดปราบ และ ดร.สิทธิภัส์ 

เอื้ออภิวัชร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ในการแขงขันไมมีทีมใดได้รับ

รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1

 นายณัทกร เกษมส�าราญ นายภูเบศวร์ พอดี และนายพีรพล 

อินธิกาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแขงขัน

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน IoT (Internet of 

Things) ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา จากผลงาน “Cerulean 

Mark 5s LED Phototherapy เครื่องสองไฟรักษาทารกตัวเหลืองที่

ผสานการท�างาน Line notification & Thingspeak datalogger” 

โดยมี ผศ.ดร.นรรัตน์ วัฒนมงคล และ รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์  

เป็นที่ปรึกษา โดยได้รับเงินรางวัล เหรียญทอง และโลเกียรติยศ

จากรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่  

21 กันยายน พ.ศ. 2560
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 นายณัทกร เกษมส�าราญ นายภูเบศวร์ พอดี และ

นายพีรพล อินธิกาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับ

รางวัลพัฒนาผลงาน จากส�านักงานนวัตกรรมแหงชาติ 

(องค ์การมหาชน) ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีแห  งชาติ  2560 จากโครงการ 

“Cerulean Mark 5 Phototherapy for Neonatal 

Hyperbilirubinemia” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2560

 นายณัทกร เกษมส�าราญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ได้รับรางวัลข้อเสนอด้านอวกาศดีเดน ระดับเยาวชน 

ประจ�าป  2560 โครงการ Asian Try Zero-G 

ภายใต้โครงการ National Space Experiment 

ในหัวข้อ The water drop orbiting the balls 

with electrostatic force โดยได้รับโลรางวัลจาก

รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีส�านกังานพฒันา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แหงชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได ้สนับสนุน

งบประมาณในการแขงขัน Startup Thailand League 

ระดบัภมูภิาค มนีสิติจากมหาวทิยาลยับรูพาได้รบัเงนิสนบัสนนุ

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทีมละ 100,000 บาท เมื่อวันที่ 

17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ดังนี้

- ทมี Conservator (นายสธุรีตัน์ เอมอิม่ นายศริพชัร์ สมพงษ์ 

และนายยุทธพิชัย หลีหลาย คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

โมเดลธุรกิจระบบแจ้งเตือนเด็กติดอยูในรถตู้โรงเรียน

- ทีม Health BaBy (นายภูเบศวร์ พอดี นายณัทกร 

เกษมส�าราญ นายธนาพล เดชาพิบูลย์ และนายครรชิต 

เจริญอินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์) โมเดลธุรกิจโคมไฟแก้ปัญหาเด็กทารกตัวเหลือง 

- ทีม Tour travel Secue (นายเศรษฐไกร พอค้า และนายยุทธภูมิ ลายลักษณ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ) 

โมเดลธุรกิจกรุ๊ปทองเที่ยว
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  ส� านักงานวัฒนธรรมจั งหวัดชลบุรี  จัดกิจกรรมที่ ส  ง เส ริม

คานิยมความเป็นไทย 12 ประการ ประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ  

“ศาสตร์พระราชา” เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีนิสิตคณะศึกษา

ศาสตร์ ได้รับรางวัล ดังนี้

- นายศักดิ์พล ผองอักษร นางสาวจุฑามาศ อัมรีย์ และนายธนภูมิ 

นรฮมี ได้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดบัหนึง่ จากผลงาน “BE A NEW PERSON”

- นายณฐัดนยั โพธขิ�า นางสาวแก้วกาญจนา ทองมาก และนายพชร 

จีนวัตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงาน “What’s on your mind?”

- นางสาวศิริรัตน์ ดีสอน นางสาวสุภาวดี แชอุ ้ย และนางสาวเบญจวรรณ นิสกนิลกุล ได้รับรางวัลผลงาน 

ระดับเหรียญทอง ผลงานที่ 1 จากผลงาน “เพียงพอที่พอเพียง”

- นางสาววลัยพร ทองแทง นางสาวกาญจนา คนกล้า และนางสาวเจนจิรา มาล้น ได้รับรางวัลผลงาน 

ระดับเหรียญทอง ผลงานที่ 2 จากผลงาน “สายธารพระเมตตา”

- นางสาวทวิพร ดีเลิศ นางสาวณัชญา สุวรรณโชติ และนายตะวัน สีหนาท ได้รับรางวัลผลงานระดับเหรียญทอง  

ผลงานที่ 3 จากผลงาน “ความกตัญูสูวิธีประชา”

- นายบริพัฒน์ ทัพพงษ์ นายอัษฎาวุธ เกรกกุลพัฒนา และนายเกียรติศักดิ์ โชติรัตนธ�ารง ได้รับรางวัลผลงาน 

ระดับเหรียญทอง ผลงานที่ 4 จากผลงาน “พลังใจใจพอ”

 นายบุรินทร ์  เกิดผล คณะการจัดการและการท องเที่ ยว  

ได้รบัรางวลั “รองดเีดนระดบัชาต”ิ ประเภทโครงงานด้านสงัคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ และการจัดการ จากผลงาน “การปรับปรุงกระบวนการ

กักสินค้ารอบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (Vanning) โดยการประยุกต์

ใช้ระบบ Just in Time และระบบ KANBAN” รับโลเกียรติคุณ 

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานสหกิจศึกษาไทย  

ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 ทีมนิสิตคณะการจัดการและการท องเที่ยว ประกอบด ้วย  

นายรัตนโชติ ดงแดง นายอภิวัฒน์ โยธา นายชัยเจริญ หลมศรี  

นางสาวรชฏ เกตุชิต นายเวนิส เบิกบานจิตร (ทีมปิล๊อก) นางสาววิชุอร 

ตุรคอัสดร นางสาวฤทัยกานต์ คมข�า นางสาวสาวิตรี สินภักดี  

นางสาวนันทกาญจน์ ก�าลูนเวสารัช นายสุทธิพงษ์ เพียรภักสกุล  

(ทีม Am the One) ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการประกวด

แผนการกระจายรายได้สูชุมชนอยางยั่งยืน “Think Tourism Think 

Experience Design 9+1 เข็มทิศน�าทางนวัตกรรมน�าชุมชน สูการ

จัดการอยางมั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้งาน Community- based Tourism 

Forum: ตอน รวมพลค้นค�าตอบ “เที่ยวนี้...เพื่อใคร กับ อพท.”  

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2560 
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 Excellence Paper
• นางสาวทักษพร รัตนไสววงศ์ และนางสาวนิรมล จ�ารัส เรื่องการทดสอบและปรับปรุงคุณภาพระบบคลัง 

ข้อสอบออนไลน์ด้วย Robot Framework

 Very good paper
• นางสาวอรศิริ สิงขรณ์ นางสาวจิราภรณ์ วงวาล และนางสาวอารียา ประทุมจิตร์ เรื่องการจับหมวกนิรภัย 

แบบอัตโนมัติโดยใช้การวิเคราะห์เชิงจตุภาค

• นายวัชรพงศ์ ทองตัน นายศิวกรณ์ อาจรักษา และนายเศรษฐไกร พอค้า เรื่อง Modification of image 

character structures for pattern recognition

• นางสาวพิรญาณ์ โพธิ์เกษม เรื่องระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส�าหรับสถานีวิทยุ

• นางสาวอนงค์รักษ์ ฮงสี นายกฤตชัย สีแดง และนายนวพล คดสุวรรณ เรื่องแอปพลิเคชันสงเสริมการเรียนรู้ 

ในห้องเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ (i-Classroom)

• นายปกรณ์ ไตรปาน เรื่องซอฟต์แวร์ส�าหรับวิเคราะห์ข้อสอบ

 Good paper
• นางสาววรพรรณ พกุลานนท์ เร่ืองการทดสอบซอฟต์แวร์ตามกรอบการท�างานส�าหรับห้องปฏิบัติการวิจัย

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

• นายเตชพัฒน์ ทรัพย์ประสพ เรื่องการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบตรวจสอบการส�ารองข้อมูลสารสนเทศ

• นายกิตติคุณ ฐิติเพชรกุล เรื่องการพัฒนาระบบสนับสนุนการบันทึกและติดตามปัญหา 3G ROUTER  

ด้วยกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

• นางสาวณัฐกมล นาคสมพันธุ์ และนายรัชธวัฒน์ แซจวง เรื่องระบบบริหารและจัดการโครงการเพื่อทีมผู้พัฒนา

ซอฟต์แวร์

• นายอดศิกัดิ ์กระสนิธุ ์เรือ่งการพฒันาระบบบรหิารจดัการและแสดงผลข้อมลูชาตพินัธ์ชมุชน แบบไดนามกิด้วย 

วิชวลไลเซชัน

• นายภัคพล พงษ์ประดิษฐ์ นายณชัพล โลหติรตัน์ และนายปิยะบุตร น้อมประชิต เรือ่งซอฟต์แวร์เพือ่การปรบัปรงุ

ตนเองเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม

• นายนันทวัฒน์ ภูทอง เรื่องการพัฒนาระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมบนสมาร์ทโฟน 

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

• นายนราวิชญ์ อู๋ไพจิตร เรื่องระบบการจัดกิจกรรมและประกาศออนไลน์

 ง า นป ร ะชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะดั บป ริ ญญาต รี ด ้ า น

คอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 5 (The 5th ASEAN 

Undergraduate Conference in Computing  

(AUCC-2017) )  ระหว  างวันที่  20-22 เมษายน  

พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ นิสิตคณะ

วิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัลการน�าเสนอบทความ 

ดังนี้
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 นายภาณุพงศ์ นามดา นายธนกฤต สินสวัสดิ์ และ MR.HAN CHINHOUR คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับ

รางวัลชมเชยโครงการการเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก (Eastern CodeFest) ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 

 นายรดมยศ มาตเจือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับ

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 การแขงขนักฬีาวายน�า้ 200 เมตร

ชาย ในการแขงขนักีฬาซเีกมส์ คร้ังที ่29 ระหวางวนัที ่19 -31 

สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

 นางสาววณิชชา โฉมทองดี และนางสาวกัณพันธุ ์ 

ปชาตกิปัญญา คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา ได้รบัรางวลัชนะเลศิ

การแขงขันเรือใบ เลเซอร์เรเดียล ทีมหญิง ในการแขงขันกีฬา

ซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ระหวางวันที่ 19 -31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

 คณะนักร้องประสานเสียงแหงมหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะดนตรีและการแสดง ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Level V) 

ประเภท B1 (Mix choirs – Diffculy level II จากการแขงขนั

ขบัร้องประสานเสยีงในเทศกาล ขบัร้องประสานเสยีง Lanna 

International Choir Competition 2016 ณ มหาวิทยาลัย

พายัพ จ. เชียงใหม เมื่อวันที่ 18-23 ตุลาคม พ.ศ. 2559
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 นางสาวสุธินี หาทรัพย์ คณะดนตรีและการแสดง 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง

ชิงถว้ยพระราชทาน ในงานสัปดาห์แหงการเชิดชเูกยีรติ

และงานคล้ายวันพิราลัย สมเด็จพระยาบรมมหาศร ี

สรุยิวงศ์ (ชวง บนุนาค) ประจ�าป 2560 ณ มหาวทิยาลยั

ราชภัฎสมเด็จเจ ้าพระยา เมื่อวันที่  14 มกราคม  

พ.ศ. 2560

 นายทัตเทพ เรืองเกตุ คณะดนตรีและการแสดง 

ได้รับรางวัลบทละครดีเดน สดใสอวอร์ด จากบทละคร

เรื่อง PIANO MAN ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

 นางสาวกรปณต แก้วเก้า นางสาวณฐพรรณ เจตนิยั 

นางสาวไพลิน เมืองล�าเจียก และนางสาวชลธิชา  

มเีนตร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ได้รบัรางวัล 

ชนะเลิศ การประกวดสื่อสร้างสรรค์และบทบาทสมมติ

เชิงวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 1 ภายใต้ผลงาน “หากฉัน

เป็นตัวเอกในนิทานเกาหลี” ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
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การพัฒนานิสิต

 ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเป็นการพัฒนานิสิต ในกิจกรรมท่ีส�าคัญ 

ดังตอไปนี้

การจัดบริการนิสิต เป็นการบริการท่ีจัดให้กับ

นิสิตในด้านตาง ๆ ท่ีจะท�าให้นิสิตได้รับความสะดวกในการ

ด�าเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัย และการเสริมสร้างให้นิสิตได้

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตอยูในสังคม 

ท้ังท่ีเป็นสังคมในขณะศึกษาและหลังศึกษา ดังนี้ ในด้านการ

บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน เชน ทุนการ

ศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดคณะฯ ห้องสมุดเคลื่อนท่ี 

ห้องอานหนังสือตลอด 24 ช่ัวโมง ยานพาหนะ งานทะเบียน 

เป็นต้น ด้านการบริการด้านกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิต

ของนิสิต เชน หอพักนิสิต สภาพแวดล้อมของห้องเรียน ลาน

ออกก�าลังกาย ห้องออกก�าลังกาย มีเครื่องออกก�าลังกาย

บริการตลอด 24 ชั่วโมง สถานที่จ�าหนายอาหารและเครื่องดื่ม

ราคาประหยัด สโมสรนิสิต ห้องสันทนาการ ซุ้มท่ีนั่งพักผอน 

เป็นต้น ด้านการบรกิารด้านการแนะแนวและการให้ค�าปรกึษา: 

มอีาจารย์ทีป่รกึษาส�าหรบันสิติ และมอีาจารย์ฝ่ายกจิการนสิติที่

คอยให้ค�าปรกึษารวมด้วย ด้านการบรกิารด้านข้อมลูขาวสารที่

เป็นประโยชน์ตอนสิติและศษิย์เกา เชน มบีอร์ดประชาสมัพนัธ์

เรือ่งทุนการศกึษา กฎระเบียบวนิยัท่ีนสิติพึงปฏบัิต ิแหลงข้อมลู

โรงพยาบาล และบทความให้ความรู้ รวมทั้งหาแหลงข้อมูลที ่

สงเสริมการหารายได้พิเศษของนิสิต ห้องสมาคมศิษย์เกา 

เป็นต้น ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัด 

ให้บริการกับนิสิตในภาพรวม จ�านวน 163 บริการ

การส ่ง เส ริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถ ้วนและ

สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็น

กิจกรรมท่ีผู ้เข้ารวมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาทางด้าน

สติปัญญา สังคม อารมณ์ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม

สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ 

คือ 1) วิชาการและวิชาชีพ (คุณธรรม/จริยธรรม) 2) กีฬา

และสุขภาพ 3) บ�าเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม  

4) นันทนาการ และ 5) ศิลปะวัฒนธรรม ในปการศึกษา 2560 

มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดกิจกรรมให้กับนิสิตในภาพรวม  

จ�านวน 236 กิจกรรม
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ห้องปฏิบัติการวิจัย ECIL (Electrical and Communication Invention Labolatory)

วันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผู้ผลิตรายการ ”หนองโพ  

The Hero” ได้เข้าถายท�ารายการ เพ่ือเผยแพรเร่ืองราวการท�าความดแีละ

กลุมคนที่เป็นแบบอยางที่ดีของสังคม โดยจะน�าเสนอเป็นชวงหนึ่งของ

รายการ “สมดุโคจร on the way” ทางสถานโีทรทัศน์ไทยทีวสีชีอง 3 SD 

เพื่อบอกเลาเรื่องราวของกลุมห้องปฏิบัติการวิจัย ECIL (Electrical 

and Communication Invention Labolatory) ภาควิชาวิศวกรรม

ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผศ.ดร.นรรัตน์  

วัฒนมงคล เป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย ได้ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับ 

ความเป็นมาของการจดัตัง้ห้องปฏบัิตกิาร แนวทางในการพัฒนาสงเสรมิ

นสิติให้เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถพเิศษ มคีวามคิดสร้างสรรค์ โดยเน้น

การสร้างสิง่ประดษิฐ์ทีเ่ป็นประโยชน์ให้กบัสงัคม และการบริหารจดัการ

ห้องปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาท่ีตอเนื่องจากรุนสูรุ น และได้กลาวถึง 

ผลงานที่ได้รับรางวัลตาง ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

เชนผลงาน “โคมไฟแอลอีดีก�าลังสูงระบบสมองกลฝังตัวส�าหรับ 

เพาะเลี้ยงและขยายพันธ์ปะการัง” ผลงาน “โคมไฟแอลอีดีก�าลังสูง

ส�าหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด” ท่ีหนวยงานภาครัฐ

และเอกชนให้ความสนใจอยางมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการเข้าถึง

บริการข้ันพื้นฐานในด้านการรักษาพยาบาล ชวยลดความเลื่อมล�้า

ของคนในประเทศ และผลงาน “เครื่องตรวจวัดและแจ้งเตือนปริมาณ 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เพื่อลดการเสียชีวิตในขณะใช้ยานพาหนะ”  

ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งด้านการเขียนข้อเสนอโครงการ 

BUU Summer Cultural Camp 2017

ศนูย์สงเสริมความสมัพนัธ์ระหวางประเทศ จดัโครงการ BUU Summer Cultural Camp 2017 (คายแลกเปลีย่น 

วัฒนธรรมภาคฤดูร้อน) ระหวางวันที่ 4-12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปล่ียน 

เรียนรู้ประสบการณ์ การเรียนการสอน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนิสิตชาวตางชาติ และท�าให้มหาวิทยาลัยเป็นท่ีรู้จัก

ในระดับนานาชาติ โดยมีนิสิตตางชาติจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเข้ารวมโครงการ
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นักข่าวพลเมืองด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ

ฝึกอบรมเชิงปฏบิตักิาร “นกัขาว 

พล เมื อ งด ้ านภาษาอั งกฤษ  

เพื่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน” เมื่อวันที่  17-18 

มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยมีการ

บรรยายในหวัข้อ นกัขาวพลเมอืง 

และภาษาอังกฤษส�าหรับนักขาว

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้ง

ยังมีกิจกรรมให้ลงพื้นที่ท�าขาว

ภาคสนามทีส่วนนนัทนาการ เพ่ือ

ฝึกให้เยาวชนสามารถก้าวเข้ามา

เป็นนักขาวในอนาคต

การเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก (Eastern CodeFest) สนอง Thailand 4.0

คณะวทิยาการสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวนัออก (Eastern CodeFest) 

เมื่อวันที่ 19-22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวันที่ 23 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้พัฒนาทักษะ

ทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ในการก้าวเข้าสูการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผู้

เข้ารวมกจิกรรมจะได้เรยีนรูว้ธิกีาร และสิง่แวดล้อมในการพฒันาซอฟต์แวร์จากทมีนกัวจิยัและพฒันาซอฟต์แวร์มอือาชพี 

พร้อมทั้งได้ให้ค�าแนะน�า กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจประเภทตาง ๆ อีกด้วย
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การฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพ

 มหา วิทยาลั ยบู รพา

สงเสริมให้มีการฝึกประสบการณ์

การเรียนรู ้ในสาขาวิชาชีพของนิสิต 

เสริมสร ้ างสมรรรถนะของนิ สิต

ที่ครอบคลุมทุกด ้าน นอกเหนือ

จากการเรียนในห้องเรียน มุ งเน้น

การปลูกฝังทักษะทางด้านความรู ้ 

ความสามารถ ความช�านาญทาง

วิชาการ ตลอดจนมุงเน้นสงเสริมด้าน

การเป็นผู ้ประกอบการให้กับนิสิต  

ซ่ึงทักษะเหลานี้ได้จากการมีสวนรวม

ในกิจกรรมทางด้านวิชาการตางๆ 

อาทิเชน การอบรมสัมมนา การรวม

กลุมฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนความรู้

ตาง ๆ เพื่อให้นิสิตมีโอกาสบูรณาการ

ความรู ้ในสาขาวิชาตาง ๆ ทั้งด้าน

วิชาการและความเช่ียวชาญอันจะ

เป็นประโยชน์ตอนสิติในการประกอบ

อาชีพ สามารถน�าองค์ความรู ้ที่ได้

รับในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้และ

สามารถถายทอดองค์ความรู้เพ่ือเป็น

ประโยชน์ตอสังคมได้ ท้ังยังชวยให้

นิสิตปรับตนเองให้เข้ากับโลกของ

การท�างานจริง เรียนรู้การแก้ปัญหา

จากสภาพจริง บริหารจัดการให้การ

ด�าเนินการตาง ๆ เป็นไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายท่ี

ตัง้ อนัเป็นองค์ความรูท้ีส่�าคญัตอการ

พฒันาตนเอง สงัคม และประเทศชาติ

ตอไปในอนาคต
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การเสริมสร้างพัฒนาทักษะทางสังคมและการใช้ชีวิต

มหาวิทยาลัยบูรพาเน้น

การเสริมสร้างพัฒนาทักษะทางสังคม 

และทักษะการใช้ชี วิตที่ เหมาะสม

กับบรรทัดฐานของสังคมไทยตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีความ

สอดคล้องกบัขนบธรรมเนยีมประเพณี

ของไทย โดยการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ้ตามแนวพระราชด�าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวรัชกาล

ท่ี 9 กิจกรรมท่ีสะท้อนจิตสาธารณะ

ด้านความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมสงเสริม

คณุธรรมและจรยิธรรม ได้แก กิจกรรม

เสริมสร้างแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กิจกรรมการเรียนรู ้ บูรณาการกับ

สิง่แวดล้อม กจิกรรมปลกูป่า กจิกรรม

คาย การจัดตั้งชมรม ชุมนุม อาสา

สมัคร กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ชุมชน 

กิจกรรมในโอกาสวันส�าคัญตาง ๆ วันส�าคัญทางศาสนา/ประเพณีวัฒนธรรม วันส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมรณรงค์ ป้องกันอุบัติภัยและสารเสพติด เป็นต้น
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การวิจัยและบริการวิชาการ

 มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคตะวันออกและตั้งอยูในพื้นท่ี

โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” จึงจ�าเป็นต้องมีการปรับ

โครงสร้างและบทบาทของมหาวทิยาลยั ได้จดัท�า “แผนยทุธศาสตร์การวจิยัและนวตักรรม” ซ่ึงเป็นแผนพฒันาในระยะ 

5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ของมหาวทิยาลยับรูพาขึน้ เพือ่ปรบัโครงสร้างภายในให้มีทศิทางการวจิยัแบบมุงเป้า รวมทัง้การ

พฒันากลไกสนบัสนนุให้เกดิระบบการบรหิารจดัการงานวจิยัและพฒันานวตักรรมทีม่ปีระสทิธภิาพ และมกีารบรูณาการ

อยางเป็นเอกภาพภายในมหาวิทยาลัย โดยก�าหนดยุทธศาสตร์ที่มุงความส�าเร็จใน 4 ด้าน ได้แก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สงเสริมและผลักดันมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชั้นน�า

แหงภาคตะวันออก

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : พฒันากลไกบรหิารจดัการระบบวจิยัและพฒันานวตักรรมของมหาวทิยาลยัท่ีมีประสทิธภิาพ 

ได้มาตรฐาน และมีการบูรณาการอยางเป็นเอกภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาบุคลากรวิจัยให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับจาก 

หนวยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและตางประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สงเสริมและผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
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งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่โดดเด่น

“เคร่ืองทำาแห้งระดับกึ่งอุตสาหกรรมแบบฟิล์มบางในสภาวะสุญญากาศท่ีอุณหภูมิตำ่า สำาหรับเพ่ิมสาร

สำาคญัในการผลติ ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิ และยาสมนุไพรในการรกัษาและป้องกนัโรคเรือ้รงัในผูส้งูอาย”ุ โดย ผศ.ดร.

อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผลงานการประดิษฐ์ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และ

ผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน “45th International Exhibition of Invention of Geneva” ณ กรุงเจนีวา 

สหพันธรัฐสวิส ระหวางวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ. 2560

“บทบาทของไฟโบรบลาสต์โกรทแฟคเตอร์ -23 ต่อการดูดซึมแคลเซียมที่เยื่อบุลำาไส้และการเจริญของ

เซลล์ออสตโิอบลาสต์” โดย รศ.ดร.กรรณกิาร์ วงศ์ด ีคณะสหเวชศาสตร์ ได้รับโลรางวลัผูท้ีม่ผีลงานวจิยัดเีดน กลุมผลงาน 

วิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แหง จากการประชุมใหญโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP 

CONGRESS V) “รากฐานภูมิปัญญาไทยนวัตกรรมวิจัยสูสากล” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี ซึ่งจัดโดย 

ส�านักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา

“Smart living & safety for smart city” 

โดย รศ.ดร.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น

ผลงานวิจัยที่น�าไปประโยชน์จากระบบแพลตฟอร์ม Smart 

Living and Safety เพื่อยกระดับและพัฒนาท้องถิ่นด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยบูรพา เป็น

หน่ึงในกลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ที่มีโอกาสได้รวม

สงเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ 

ตามโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจ 

ฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  

ภายใต้ “โครงการพัฒนา Smart Living ส�าหรับอตุสาหกรรม

บริการสุขภาพอัจฉริยะ” 

“การผลิตกรดซัคซินิคจากแบคทีเรียในระดับห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ-เน้นเพื่อการนำาไปใช้

ในระดับอุตสาหกรรม” โดย ผศ.ดร. เศรษฐวัชร ฉ�่าศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นความรวมมือระหวางส�านักงานคณะ

กรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับ ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) มหาวิทยาลัย

บูรพา และ บริษัท มัลติแบกซ์ จ�ากัด (มหาชน) ในการท�าวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพ ซึ่งเน้นงานทดลองที่ระดับสเกลใหญ 

และท�าการศึกษาวิจัยซ�้าเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ผลเป็นที่แนใจวาสามารถน�าไปใช้ส�าหรับการผลิตกรดซัคซินิคในระดับโรงงาน

ต้นแบบได้ โดยผลการวิจัยที่ได้จะเป็นแนวทางการพัฒนางานวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพไปสูการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ใน

ระดับอุตสาหกรรมตอไป

“กุ ้งเต้นบูรพา (Floresorchestia buraphana 

:  Wongkamhaeng ,  Dumrongro jwat tana  and 

Pattaratumrong, 2016)” โดย ผศ.พงษ์รัตน์ ด�ารงโรจน์วัฒนา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.กรอร วงษ์ก�าแหง และ 

ดร.มนัสวัณฏ์ ภัทรธ�ารง จากสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา รวมกันค้นพบกุ้งเต้นชนิดใหมของโลก โดยพบครั้งแรก

ในพ้ืนที่บริเวณมหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้ชื่อวา “กุ้งเต้นบูรพา” อีกท้ังยังตั้งช่ือเพื่อเป็นเกียรติแกมหาวิทยาลัยบูรพาใน

โอกาสครบรอบ 61 ป

บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลด้านการวิจัย

 ผศ.อุไรวรรณ จิตเป ็นธม คิม คณะมนุษยศาสตร ์และ

สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม ในงานประชุม

สัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ 2017 15th The International 

Conference of Korean Educators Abroad จัดโดยสถาบัน  

The Educational Foundation for Korean Abroad หนวยงานใน

สังกัดรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวัน

ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 ดร.ฉัตรกมล สงิห์น้อย คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา ได้รบัรางวลั

การนำาเสนอผลงานวจิยั รปูแบบโปสเตอร์ดเีด่น จากผลงานวจิยัเร่ือง 

“The Phenomenological Study of Mental Strategies in a 

Muay Thai Professional Boxer: Case study in the MAX MUAY 

THAI stadium.” ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ 

International Conference on Sport Management 2017  

ณ Ton Duc Thang University นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

 อาจารย์อลงกต สิงโต คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล 

Popular vote Poster Award 2017 จากผลงานวิจัยเรื่อง “Daily 

sugar intake and its relationship on body mass index among 

Burapha University students” ในงานงานประชุมวชิาการนานาชาติ 

Burapha University International Conference 2017 ณ เมือง

พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 ผศ.ดร.อาลักษณ์  ทิพยรัตน ์  คณะวิศวกรรมศาสตร ์  

ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง ในการประกวดผลงานการประดิษฐ์

คิดค้น ระดับนานาชาติ ในงาน 45Th International Exhibition 

of Inventions of Geneva โดยได ้รับรางวัลเหรียญทอง 

จากผลงาน “เครื่อง Fumigator” และได้รับรางวัลเหรียญทอง

พิเศษจากผลงาน “เครื่องกลั่น reuse solvent ในอุตสาหกรรม”  

ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560
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 ดร.จริาภา พึง่บางกรวย คณะการจดัการและการท่องเทีย่ว ได้

รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม (Best Paper Award) และรางวัล

การนำาเสนองานวิจัยยอดเยี่ยม (Best Presentation) สาขาการ

ตลาด จากการน�าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ความเข้าใจในวิธีการวัด 

การรบัรูใ้นชือ่เสยีงของบลอ็กเกอร์ในกลุมเยาวชนไทย” ในการประชุม 

“วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ” ครั้งที่ 6 (WMS Conference #6) 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 19 

พฤษภาคม พ.ศ. 2560

 รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับโล่รางวัล 

ผู้ท่ีมีผลงานวิจัยดีเด่น กลุมผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 

แหง จากผลงานวิจัยเรื่อง “บทบาทของไฟโบรบลาสต์โกรทแฟค

เตอร์-23 ตอการดูดซมึแคลเซยีมท่ีเซลล์เยือ่บลุ�าไส้ และการเจรญิของ

เซลล์ออสติโอบลาสต์” ในการประชุมใหญโครงการสงเสริมการวิจัย

ในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP Congress V) จัดโดยส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัด

อุดรธานี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

 ผศ.ดร.พรอนันต์ เกื้อไข่ คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล

วิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำาปี 2559 จากผลงานวิจัยเรื่อง “การ

ทดสอบศกัยภาพของโปรตนี Saposin-Like Protein 2 ในการพฒันา

เป็นวัคซีนและวิธีการวินิจฉัยการติดโรคพยาธิใบไม้ตับ Fasciola 

gigantica” ในการประกาศรางวลัสภาวจิยัแหงชาต ิจดัโดยส�านกังาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

 อาจารย์อลงกต สิงห์โต คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล

การนำาเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น อันดับ 3 กลุมวิทยาศาสตร์

สุขภาพ (Health Science) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาต�ารับ

อาหารโซเดยีมต�า่ตามธาตเุจ้าเรอืนวาตะ” (Development of Low-

Sodium Food Recipes According to TathuJaoruen Belief 

: Wata Element) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งที่ 5 (ASTC 2017) เมื่อวันที่ 25 

พฤษภาคม พ.ศ. 2560
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 อาจารย์ทัศวิญา พัดเกาะ คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่นใน

การนำาเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral presentation) จากผลงาน 

วิจัยเร่ือง “ผลของอุปกรณ์กอแรงดันบวกแบบกรวยตอความทนทานการ

ออกก�าลังกาย และการฟื้นตัวของหัวใจและปอดในผู้สูงอายุ” (Effects of 

Conical-PEP on Exercise Endurance and Exercise Recovery in 

Healthy Elderly) ) ในการประชมุวชิาการและน�าเสนอผลงานวจิยัระดบัชาติ 

ครัง้ท่ี 1 นวตักรรมสร้างสรรค์ศาสตร์พระราชา สูการพฒันาท่ียัง่ยนื ไทยแลนด์ 

4.0 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2560

 ดร.กัญญารัตน ์ เหลืองประเสริฐ และ ดร.ประทีป อูปแก ้ว  

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร ได้รบัรางวลัการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดเีด่น 

ด้านข้าวและพืชไร จากผลงานวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงศักยภาพของสาร

ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟนอลทั้งหมดของอ้อยพื้นเมืองส�าหรับ

พัฒนาเป็นพืชอาหารสัตว์” ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืช

เขตร้อนและกึง่ร้อน ครัง้ที ่11 จดัโดยคณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ีรวมกบัศนูย์วจิยัและพฒันาพชืเขตร้อนและกึง่ร้อน 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ีเมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณและมอบเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมประกาศนียบัตรให้แกผู้สมควร

ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” เพื่อมอบเป็นรางวัลเกียรติยศแกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ส�าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่มี 

ผลงานดีเดนและสมควรยกยองให้เป็นแบบอยางแกผู้ปฏิบัติงานและบุคคลทั่วไป ในป 2560 มีผู้สมควรได้รับรางวัล ดังนี้

 สาขาการบริการสนับสนุน และชวยวิชาการ  ภญ.ศศิธร กิจจารุวรรณกุล

 คณะแพทยศาสตร์ 

 สาขาคนดีศรีบูรพา นพ.สุริยา โปร่งนำ้าใจ

  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 

 สาขาการบริการวิชาการ พญ.อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ

  คณะแพทยศาสตร์ 

 สาขาการวิจัย (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี)  ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ 

  คณะวิทยาศาสตร์ 

 สาขาสร้างสรรค์และประดิษฐ์คิดค้น ดร.เมธี ธรรมวัฒนา

 คณะศึกษาศาสตร์ 
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โครงการวิจัย

ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยบูรพามีจ�านวนโครงการวิจัยจากแหลงทุนตาง ๆ รวม 459 โครงการ 

จ�าแนกเป็นโครงการจากแหลงเงนิอดุหนนุรฐับาล 247 โครงการ เงนิรายได้สวนงาน 200 โครงการ และแหลงทนุภายนอก

มหาวิทยาลัย 12 โครงการ มีจ�านวนนักวิจัยทั้งหมด 465 คน มีงบประมาณอุดหนุนการวิจัย 251,881,119 บาท จ�าแนก

เป็นงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 146,994,988 บาท (ร้อยละ 58.36) งบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

29,595,471 บาท (ร้อยละ 11.75) และงบประมาณจากแหลงทนุภายนอกมหาวทิยาลยั 75,290,660 บาท (ร้อยละ 29.89) 

งบประมาณอดุหนนุการวิจยั ในชวงปงบประมาณ 2558 – 2560 มคีาทีไ่มแตกตางกนัมากนกั อยูในชวง 240 

– 280 ล้านบาท แตในปงบประมาณ 2556 – 2557 ที่มีงบประมาณแตกตางกันมาก อยูในชวง 424 – 475 ล้านบาท 

เน่ืองจากงบประมาณทีล่ดลงจากในปงบประมาณ 2558 เป็นต้นมา มกีารนยิามให้การรับจ้างท�าวจิยัจดัเป็นบรกิารวิชาการ

งบประมาณอุดหนุนการวิจัย จำแนกตามแหลงทุน ปงบประมาณ 2556 - 2560
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โครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล

โครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากแหลงทุนอื่น

โครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย
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หมายเหตุ : ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับงบประมาณจากแหลงทุนอื่นสูง เนื่องจากวิทยาลัย 

พาณิชยศาสตร์ได้รับงบประมาณอุดหนุนการวิจัยสูงกวาปกติ จ�านวน 200,635,145 บาท 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับงบประมาณจากแหลงทุนอื่นสูง เน่ืองมีสวนงานได้รับ 

งบประมาณอุดหนุนการวิจัยสูงกวาปกติ ได้แก ส�านักบริการวิชาการ จ�านวน 136,109,000 บาท คณะโลจิสติกส์ จ�านวน 

44,505,661 บาท คณะศึกษาศาสตร์ จ�านวน 39,534,000 บาท และวทิยาลยัการบรหิารรฐักจิ จ�านวน 31,154,820 บาท

แหล่งทุน

2556 2557 2558 2559 2560

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ

เงินอุดหนุนรัฐบาล 59,436,200 13.99 87,165,900 18.35 125,987,700 44.96 108,753,800 45.29 146,994,988 58.36

เงินรายได้

มหาวิทยาลัย

27,386,628 6.44 29,425,458 6.19 45,221,285 16.14 27,105,530 11.29  29,595,471 11.75

แหลงทุนอื่น 338,137,403 79.57 358,496,128 75.46 108,998,602 38.90 104,259,535 43.42 75,290,660 29.89

รวม 424,960,231 100.00 475,087,486 100.00 280,207,587 100.00 240,118,865 100.00 251,881,119 100.00 
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งบประมาณอุดหนุนการวิจัย จำแนกตามแหลงทุน ปงบประมาณ 2560

แหลงทุนอื่น

เงินรายได
มหาวิทยาลัย

11.75%

เงินอุดหนุนรัฐบาล
58.36%

29.89%

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่

จ�านวนผลงานวิจัยที่ได ้รับการเผยแพรในปงบประมาณ 2560 รวม 818 บทความ โดยแบงตาม

ประเภทการเผยแพร ได้แก บทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องระดับชาติ จ�านวน 248 บทความ บทความท่ี

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องระดับนานาชาติ 112 บทความ บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จ�านวน 

304 บทความ และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ�านวน 154 บทความ ซ่ึงมหาวิทยาลัย

มีนโยบายการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น โดยสนับสนุนเป็นเงินรางวัลอุดหนุน 

การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยในฐานข้อมูล Scopus ในชวงป 2558 – 2560 พบวา จ�านวนคร้ัง 

ในการอ้างอิง (Citation) มีคาประมาณ 200 ครั้งตอป

จำนวนผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพร ปงบประมาณ 2556-2560
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จ�านวนครั้งในการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานข้อมูล Scopus  

ปี พ.ศ. 2557–2560

ปี จำานวนครั้ง

2557 198

2558 210

2559 191

2560 201

วารสารวิชาการ ในมหาวิทยาลัยบูรพา

ลำาดับ ส่วนงาน ชื่อวารสาร ระดับ ปรากฏในฐาน
Impact 

Factor

วารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 คณะวิทยาศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา นานา

ชาติ

ACI

TCI กลุมที่ 1

0.110

2 คณะพยาบาลศาสตร์ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา

ชาติ TCI กลุมที่ 1 0.278

3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา ชาติ TCI กลุมที่ 1 0.490

4 คณะแพทยศาสตร์ วารสารบูรพาเวชสาร ชาติ - -

วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชาติ TCI กลุมที่ 1 0.155

2 คณะรัฐศาสตร์และ

นิติศาสตร์

การเมือง การบริหาร และกฎหมาย ชาติ TCI กลุมที่ 1 0.038

3 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์

Journal of Commerce Burapha Review

ชาติ TCI กลุมที่ 2 0.325

4 วิทยาลัยวิทยาการวิจัย

และวิทยาการปัญญา

วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

Research Methodology and Cognitive 

Science

ชาติ TCI กลุมที่ 2 0.135

5 คณะศึกษาศาสตร์ วารสารศึกษาศาสตร์ ชาติ TCI กลุมที่ 2 -

6 คณะการจัดการและ

การทองเที่ยว

วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ชาติ TCI กลุมที่ 2 -

7 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมบูรพา ชาติ TCI กลุมที่ 2 -

8 คณะรัฐศาสตร์และ

นิติศาสตร์

วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา ชาติ - -

9 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง ชาติ - -
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ลำาดับ ส่วนงาน ชื่อวารสาร ระดับ ปรากฏในฐาน
Impact 

Factor

10 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ International Journal of Public and 

Private Management

นานา

ชาติ

- -

11 คณะภูมิสารสนเทศ-

ศาสตร์

วารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมหาวิทยาลัย

บูรพา

ชาติ - -

12 คณะดนตรีและการแสดง วารสารดนตรีและการแสดง ชาติ - -

ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขยายผลเชิงพาณิชย์

มหาวทิยาลยัมผีลงานวจิยัทีไ่ด้รบัการจดทะเบยีนทรพัย์สนิทางปัญญาหรอืการขยายผลเชงิพาณิชย์มแีนวโน้ม

เพิ่มขึ้น โดยในปงบประมาณ 2560 นักวิจัยมีการยื่นค�าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขยายผลเชิงพาณิชย์ 

ผานศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถายทอดเทคโนโลยี รวม 52 ผลงาน โดยมีการยื่นค�าขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์  

5 ผลงาน ยื่นค�าขอรับอนุสิทธิบัตร 11 ผลงาน ยื่นค�าขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 35 ผลงาน และยื่นขอจดแจ้ง

ลิขสิทธิ์ 1 ผลงาน ดังนี้

ผลงานที่ยื่นอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

ลำาดบั ชื่อผลงาน ชื่อผู้ประดิษฐ์/สังกัด เลขที่คำาขอรับ วันที่ยื่น

อนุสิทธิบัตร

1 สูตรสวนผสมของหัตถกรรมทอง

เหลืองโดยใช้กรรมวิธีการหลอแบบ

สูญขี้ผึ้ง

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง และ 

นายสักรินทร์ อินทรวงค์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1603002387 14 พฤศจิกายน 2559

2 สบูที่มีสารสกัดขมิ้นชันและสาร

สกัดน�้ามันถั่วดาวอินคาเป็นสวน

ประกอบ 

ดร.ปรัชญา แกนแก้ว

วิทยาลัยวิจัยและวิทยาการปัญญา

1603002389 14 พฤศจิกายน 2559

3 ระบบควบคุมอุณหภูมิและก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ส�าหรับการ

เพาะเลี้ยงสาหราย

ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ 

คณะวิศวกรรมศาตร์

1603002390 14 พฤศจิกายน 2559

4 กระบวนการกลั่นตัวท�าละลาย

อุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูง 

(Compact industrial distillery) 

โดยบูรณาการการระเหยแบบ

ระยะขจัดสั้น (Short path 

evaporation) กับการควบแนน

ด้วยอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ

ร้อนแบบแผนดิมเปิ้ลคูขนาน 

(Paralleled dimple plate 

condenser) 

ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ 

คณะวิศวกรรมศาตร์

1603002391 14 พฤศจิกายน 2559
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ลำาดบั ชื่อผลงาน ชื่อผู้ประดิษฐ์/สังกัด เลขที่คำาขอรับ วันที่ยื่น

5 เทคโนโลยีการเรงการเจริญเติบโต

ของสาหรายโดยใช้ระบบผสมก๊าซ

ในของเหลวแบบเวนจูรี่

ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ

คณะวิศวกรรมศาตร์

1603002392 14 พฤศจิกายน 2559

6 ระบบการตรวจวัดสภาพการเพาะ

เลี้ยงแพลงก์ตอนอยางตอเนื่องด้วย

ระบบอินไลน์เซ็นเซอร์

ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ

คณะวิศวกรรมศาตร์

1603002393 14 พฤศจิกายน 2559

7 ชื่อผลงาน : ระบบควบคุมและ

จัดการคุณลักษณะแสงของถัง

ปฏิกรณ์ทางชีวภาพด้วยหลอดไฟ

ส�าหรับเพาะเลี้ยงสาหราย

ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ

คณะวิศวกรรมศาตร์

1603002394 14 พฤศจิกายน 2559

8 ระบบการเลี้ยงสาหรายและการ

อนุบาลสัตว์น�้าขนาดเล็กในถัง

ปฏิกรณ์ชีวภาพ

ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ

คณะวิศวกรรมศาตร์

1603002395 14 พฤศจิกายน 2559

9 ยางยืดส�าหรับสร้างจรวดของเลน ดร.เมธี ธรรมวัฒนา 

คณะศึกษาศาสตร์

170300564 24 มีนาคม 2560

10 กรรมวิธีการผลิตผงกัมจากเมล็ด

มะขามปรับปรุงด้วยกระบวนการ

คาร์บอกซีเมทิลเลชัน

รศ.ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1703001977 28 สิงหาคม 2560

11 กรรมวิธีการผลิตผงกัมจากเมล็ดพืช

ปรับปรุงด้วยกระบวนการ

คาร์บอกซีเมทิลเลชัน

รศ.ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1703001978 28 สิงหาคม 2560

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

1 ระบบสมดุลย์พลังงานในการกลั่น

แยกตัวท�าละลายกลับมาใช้ใหม 

(Solvent recovery system) โดย

ท�าการระเหยและควบแนนแบบ

ตอเนื่องด้วยระบบปั๊มความร้อน 

(Heat pump) รวมกับระบบ

ฮีตเตอร์ของไหลร้อน (Diathermic 

fluid heater) ควบคุมสภาวะ

ออกซิเจนต�่าป้องกันการระเบิด

ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ 

คณะวิศวกรรมศาตร์

1601006885 14 พฤศจิกายน 2559

2 เทคโนโลยีการสร้างไฮดรอกซิล 

แรดิคอลปริมาณสูงจากปฏิกิริยา

โพโตแคททาไลติก ด้วยแสง

อัลตราไวโอเลตเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการฆาเชื้อจุลินทรีย์

ของสารละลายไฮโดรเจนเปอร์

ออกไซด์ 

ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ 

คณะวิศวกรรมศาตร์

1601006886 14 พฤศจิกายน 2559
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ลำาดบั ชื่อผลงาน ชื่อผู้ประดิษฐ์/สังกัด เลขที่คำาขอรับ วันที่ยื่น

3 วิธีการควบคุมแมลงพาหะน�าโรค

และสัตว์รบกวนด้วยระบบละออง 

ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ 

คณะวิศวกรรมศาตร์

1601006888 14 พฤศจิกายน 2559

4 สารอนุพันธ์ของบิสอินโดล-1,4-ได

ซับสทิทิวเต็ด-1,2,3-ไตรอะโซล

ชนิดใหม (New bis-indole-1,4-

disubstituted-1,2,3-triazoles 

derivatives) 

ผศ.ดร.รุงนภา แซเอ็ง และคณะ 

คณะวิทยาศาตตร์

1701000428 18 มกราคม 2560

5 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของ

อะเซทิลีนไกลโคไซด์และการตรวจ

สอบฤทธิ์ในยับยั้งการท�างานของ

เอนไซม์ไทโรซิเนส (Synthesis 

of acetylene glycoside 

analogues and evaluation 

for their tyrosinase inhibitory 

activity)

ผศ.ดร.รุงนภา แซเอ็ง และคณะ 

คณะวิทยาศาตตร์

1701000427 18 มกราคม 2560

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

1 ชื่อผลงาน : ตางหู 

 

น.ส.ศมลพรรณ ภูเล็ก และ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1602004115 11 ตุลาคม 2559

2 ชื่อผลงาน : ตางหู  

 

น.ส.ศมลพรรณ ภูเล็ก และ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1602004116 11 ตุลาคม 2559

3 ชื่อผลงาน : ตางหู น.ส.ศมลพรรณ ภูเล็ก และ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1602004117 11 ตุลาคม 2559

4 ชื่อผลงาน : ตางหู น.ส.ศมลพรรณ ภูเล็ก และ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1602004118 11 ตุลาคม 2559

5 ชื่อผลงาน : ตางหู น.ส.ศมลพรรณ ภูเล็ก และ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1602004119 11 ตุลาคม 2559

6 ชื่อผลงาน : ตางหู น.ส.ศมลพรรณ ภูเล็ก และ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1602004120 11 ตุลาคม 2559

7 ชื่อผลงาน : สร้อยคอ 

 

น.ส.ศมลพรรณ ภูเล็ก และ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1602004121 11 ตุลาคม 2559
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ลำาดบั ชื่อผลงาน ชื่อผู้ประดิษฐ์/สังกัด เลขที่คำาขอรับ วันที่ยื่น

8 ชื่อผลงาน : สร้อยคอ 

 

น.ส.ศมลพรรณ ภูเล็ก และ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1602004122 11 ตุลาคม 2559

9 ชื่อผลงาน : ก�าไล

 

น.ส.ศมลพรรณ ภูเล็ก และ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1602004123 11 ตุลาคม 2559

10 ชื่อผลงาน : เชิงเทียน

 

นายสักรินทร์ อินทรวงศ์ และ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1602004485 17 พฤศจิกายน 2559

11 ชื่อผลงาน : เชิงเทียน

 

นายสักรินทร์ อินทรวงศ์ และ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1602004486 17 พฤศจิกายน 2559

12 ชื่อผลงาน : โคมไฟ

 

นายสักรินทร์ อินทรวงศ์ และ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1602004487 17 พฤศจิกายน 2559

13 ชื่อผลงาน : โคมไฟ

 

นายสักรินทร์ อินทรวงศ์ และ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1602004488 17 พฤศจิกายน 2559

14 ชื่อผลงาน : จี้

 

นายสักรินทร์ อินทรวงศ์ และ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1602004489 17 พฤศจิกายน 2559

15 ชื่อผลงาน : จี้

 

นายสักรินทร์ อินทรวงศ์ และ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1602004490 17 พฤศจิกายน 2559

16 ชื่อผลงาน : ก�าไล

 

นายสักรินทร์ อินทรวงศ์ และ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1602004491 17 พฤศจิกายน 2559

17 ชื่อผลงาน : ก�าไล

 

นายสักรินทร์ อินทรวงศ์ และ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1602004492 17 พฤศจิกายน 2559

18 ชื่อผลงาน : ถาด

 

นายสักรินทร์ อินทรวงศ์ และ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1602004493 17 พฤศจิกายน 2559

19 ชื่อผลงาน : ถาด

 

นายสักรินทร์ อินทรวงศ์ และ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1602004494 17 พฤศจิกายน 2559
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ลำาดบั ชื่อผลงาน ชื่อผู้ประดิษฐ์/สังกัด เลขที่คำาขอรับ วันที่ยื่น

20 ชื่อผลงาน : ถ้วย 

 

นายสักรินทร์ อินทรวงศ์ และ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1602004495 17 พฤศจิกายน 2559

21 ชื่อผลงาน : ถ้วย 

 

นายสักรินทร์ อินทรวงศ์ และ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1602004496 17 พฤศจิกายน 2559

22 ชื่อผลงาน : แหวน ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา 

น.ส.ณัฐยาน์ เปรมานุพันธ์ 

คณะอัญมณี

1702001631 3 พฤษภาคม 2560

23 ชื่อผลงาน : ตางหู ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา 

น.ส.ณัฐยาน์ เปรมานุพันธ์ 

คณะอัญมณี

1702001632 3 พฤษภาคม 2560

24 ชื่อผลงาน : ตางหู ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา 

น.ส.ณัฐยาน์ เปรมานุพันธ์ 

คณะอัญมณี

1702001633 3 พฤษภาคม 2560

25 ชื่อผลงาน : ตางหู น.ส.ดาวรรณ หมัดหลี 

น.ส.จารุวรรณ เลิศพลากร

คณะอัญมณี

1702001634 3 พฤษภาคม 2560

26 ชื่อผลงาน : จี้ ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา 

น.ส.ณัฐยาน์ เปรมานุพันธ์ 

คณะอัญมณี

1702001635 3 พฤษภาคม 2560

27 ชื่อผลงาน : จี้ ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา 

น.ส.ณัฐยาน์ เปรมานุพันธ์ 

คณะอัญมณี

1702001636 3 พฤษภาคม 2560

28 ชื่อผลงาน : จี้ ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา 

นายศรันย์ สิทธิเดช

คณะอัญมณี

1702001637 3 พฤษภาคม 2560

29 ชื่อผลงาน : ก�าไลข้อมือ น.ส.ดาวรรณ หมัดหลี 

น.ส.จารุวรรณ เลิศพลากร

คณะอัญมณี

1702001638 3 พฤษภาคม 2560

30 ชื่อผลงาน : ก�าไลข้อมือ

 

ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา 

นายศรันย์ สิทธิเดช

คณะอัญมณี

1702001639 3 พฤษภาคม 2560

31 ชื่อผลงาน : แหวน น.ส.ดาวรรณ หมัดหลี 

น.ส.จารุวรรณ เลิศพลากร

คณะอัญมณี

1702001640 3 พฤษภาคม 2560
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ลำาดบั ชื่อผลงาน ชื่อผู้ประดิษฐ์/สังกัด เลขที่คำาขอรับ วันที่ยื่น

32 ชื่อผลงาน : แหวน น.ส.ดาวรรณ หมัดหลี 

น.ส.จารุวรรณ เลิศพลากร

คณะอัญมณี

1702001641 3 พฤษภาคม 2560

33 ชื่อผลงาน : แหวน ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา 

นายศรันย์ สิทธิเดช

คณะอัญมณี

1702001642 3 พฤษภาคม 2560

34 ชื่อผลงาน : โคมไฟ LED ก�าลังสูง

แบบพกพาส�าหรับแก้สภาวะตัว

เหลืองในทารกแรกคลอด

ผศ.ดร.นรรัตน์ วัฒนมงคล 

นายณัทกร เกษมส�าราญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1702001630 3 พฤษภาคม 2560

35 ชื่อผลงาน : เครื่องตรวจวัด

และแจ้งเตือนปริมาณก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์

ผศ.ดร.นรรัตน์ วัฒนมงคล และคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1702002507 26 มิถุนายน 2560

ผลงานที่ยื่นขอจดแจ้งลิขสิทธิ์

ลำาดับ ลิขสิทธิ์

ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน เลขที่จดแจ้ง ผลงานของ

1 วรรณกรรม สมดุประจ�าตัวผูป่้วยไทรอยด์เป็นพษิทีไ่ด้รบัการ

รักษาด้วยแรไอโอดีน (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)

357653 พญ.อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ

คณะแพทยศาสตร์

การบริการวิชาการแก่สังคม

ในปงบประมาณ 2560 มีจ�านวนโครงการบริการวิชาการรวม 398 โครงการ มีงบประมาณท้ังสิ้น 

186,752,860 บาท ซึ่งร้อยละ 80.92 ของงบประมาณมาจากแหลงทุนอื่นรวม 151,123,344 บาท จากโครงการ

บริการวิชาการจ�านวน 247 โครงการ รองลงมาได้รับจากทุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 29,290,800 บาท จาก

จ�านวนโครงการบริการวิชาการ 86 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.68 และจากรายได้มหาวิทยาลัย 6,338,716 บาท  

จากจ�านวนโครงการบริการวิชาการ 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.39

งบประมาณโครงการบริการวิชาการ จำแนกตามแหลงทุน ปงบประมาณ 2560

เงินอุดหนุนรัฐบาล
15.68%

เงินรายไดมหาวิทยาลัย
3.39%

แหลงทุนอื่น
80.92%
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โครงการบริการวิชาการ จ�าแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2560

แหล่งทุน
ปีงบประมาณ 2560

จำานวน งบประมาณ ร้อยละ

เงินอุดหนุนรัฐบาล 86  29,290,800  15.68 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 65  6,338,716  3.39 

แหลงทุนอื่น 247  151,123,344  80.92 

รวม 398  186,752,860  100.00 

โครงการบริการวิชาการ จ�าแนกตามแหล่งทุนและส่วนงาน ปีงบประมาณ 2560

ส่วนงาน
เงินอุดหนุนรัฐบาล

เงินรายได้

มหาวิทยาลัย
แหล่งทุนอื่น รวม

จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ

คณะการจัดการ

และการทองเที่ยว

2 4,700,000 1 322,100 6 4,052,134 9 9,074,234 

คณะการแพทย์แผนไทย

อภัยภูเบศร

2 223,100 1 20000 - - 3 243,100 

คณะดนตรี

และการแสดง

- - 2 34,000 2 234990 4 268,990

คณะเทคโนโลยี

การเกษตร

7 464,000 - - - - 7 464,000

คณะเทคโนโลยี

ทางทะเล

5 616,800 3 63,083 - - 8 679,883

คณะพยาบาลศาสตร์ 4 201,400 - - 5 3,677,100 9 3,878,500

คณะแพทยศาสตร์ 2 121,600 4 475,000 5 5,091,660 11 5,688,260

คณะภูมิสารสนเทศ

ศาสตร์

1 182,200 - - 3 160,000 4 342,200

คณะเภสัชศาสตร์ - - - - - - - -

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

2 1,019,600 1 146,220 4 1,245,955 7 2,411,775 

คณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์

- - - - - - - -

คณะโลจิสติกส์ - - 6 38,443 - - 6 38,443

คณะวิทยาการ

สารสนเทศ

2 50,800 - - 15 7,256,580 17 7,307,380

คณะวิทยาศาสตร์ 2 283,400 5 229,916 9 4,762,368 16 5,275,684
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ส่วนงาน
เงินอุดหนุนรัฐบาล

เงินรายได้

มหาวิทยาลัย
แหล่งทุนอื่น รวม

จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ

คณะวิทยาศาสตร์

การกีฬา

- - 3 226,600 1 50,000 4 276,600

คณะวิทยาศาสตร์

และศิลปศาสตร์

5 346,500 1 6,480 - - 6 352,980 

คณะวิทยาศาสตร์

และสังคมศาสตร์

11 3,230,200 - - 3 72,321 14 3,302,521 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 388,000 1 2,800,000 16 7,361,124 18 10,549,124

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 46,400 2 302,940 - - 3 349,340

คณะศึกษาศาสตร์ 5 1,630,200 1 146,160 11 10,523,900 15 12,300,260

คณะสหเวชศาสตร์ 2 159,800 2 71,250 2 431,000 6 662,050

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 78,000 9 508,550 - - 11 586,550

คณะอัญมณี 1 71,500 - - - - 1 71,500

วิทยาลัยนานาชาติ - - 2 20,800 9 612,400 11 633,200

วิทยาลัยการบริหาร

รัฐกิจ

- - - - 28 1,727,600 28 1,727,600

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 1 10,000,000 17 712,650 50 70,553,780 68 81,266,430

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย

และวิทยาการปัญญา

6 806,800 - - 4 181,100 10 987,900 

โครงการจัดตั้งคณะ

พาณิชยศาสตร์

และบริหารธุรกิจ

1 1,000,000 - - - - 1 1,000,000 

สถาบันภาษา 1 1,500,000 - - 20 770,000 21 2,270,000

สถาบันวิทยาศาสตร์

ทางทะเล

4 407,500 - - 2 184620 6 592,120

ส�านักคอมพิวเตอร์ 1 86,300 2 168,564 10 705300 13 960,164

ส�านักบริการวิชาการ 6 1,111,400 - - 42 31,469,412 48 32,580,812

ส�านักพัฒนานวัตกรรม - - 2 45,960 - - 2 45,960

ส�านักหอสมุด 4 158,500 - - - - 4 158,500

ส�านักงานอธิการบดี 5 406,800 5 406,800

รวม 86 29,290,800 65 6,338,716 247 151,123,344 398 186,752,860
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การเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ

มหาวทิยาลยัมบีคุลากรผูท้รงคุณวฒุใินสาขาวชิาตาง ๆ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 245 คน 426 ครั้ง

กลุ่มวิชา จำานวนคน จำานวนครั้ง

กลุมวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 116 185

กลุมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 74 151

กลุมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 83

กลุมสถาบัน ส�านัก ศูนย์ 5 7

รวมทั้งสิ้น 245 426

การเขียนบทความเผยแพร่ทางสิ่งพิมพ์

การเขียนบทความเผยแพรความรู้ทางวิชาการนั้นเป็นการบริการวิชาการแกสังคมอีกประการหนึ่ง  

ซ่ึงจะท�าให้ประชาชนได้รบัความรูแ้ละเป็นประโยชน์ตอการใช้ชวีติประจ�าวนั สามารถพฒันาชวีติความเป็นอยูให้ดขีึน้ โดย

ในปงบประมาณ พ.ศ 2560 บคุลากรของมหาวทิยาลยัได้เขยีนบทความลงในสือ่สิง่พมิพ์ประเภทตางๆ จ�านวน 94 บทความ

ส่วนงาน/หน่วยงาน จำานวนเรื่อง

คณะการจัดการและการทองเที่ยว 3

คณะดนตรีและการแสดง 1

คณะพยาบาลศาสตร์ 27

คณะวิทยาศาสตร์ 54

คณะศึกษาศาสตร์ 6

ส�านักคอมพิวเตอร์ 3

รวมทั้งสิ้น 94
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การเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง และทางอินเตอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดโครงการเผยแพรความรู้ทางวิชาการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อให้ประชาชน

ได้รับทราบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นประโยชน์กับชีวิตประจ�าวันในด้านตาง ๆ ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั่ว

ประเทศ โดยออกอากาศทัง้ระบบ FM และ AM ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี ้บุคลากรของมหาวทิยาลยัได้เขียนบทความ

ทางวิชาการเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียง จ�านวน 468 เรื่อง และเผยแพรทางอินเทอร์เน็ต 5,482 เรื่อง

การเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง

ชื่อรายการ สวนงาน จ�านวน (สถานี) จ�านวน (เรื่อง)

1. วิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน คณะวิทยาศาสตร์ 

รวมกับ ส�านักบริการวิชาการ

163 52

2. มนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ 

รวมกับ ส�านักบริการวิชาการ

70 52

3. สุขภาพดีมีสุข โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

รวมกับ ส�านักบริการวิชาการ

68 52

4. สุขภาพดี-ชีวีมีสุข คณะพยาบาลศาสตร์

รวมกับ ส�านักบริการวิชาการ

55 52

5. วิถีสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์

รวมกับ ส�านักบริการวิชาการ

48 52

6. ก้าวไกลในโลกกว้าง ส�านักบริการวิชาการ 93 52

7. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ส�านักบริการวิชาการ 61 52

8. รอบรู้คูบูรพา ส�านักบริการวิชาการ 6 104

รวม 468

การเผยแพร่วิชาการทางอินเทอร์เน็ต

เว็บไซต์ เรื่อง ส่วนงาน จำานวน (เรื่อง)

Uniserv.buu.ac.th รายการวิทยาศาสตร์เพื่อ

ประชาชน

คณะวิทยาศาสตร์ 

รวมกับ ส�านักบริการวิชาการ

778

Uniserv.buu.ac.th รายการมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รวมกับ ส�านักบริการวิชาการ

788

Uniserv.buu.ac.th รายการสุขภาพดีมีสุข คณะแพทยศาสตร์

รวมกับ ส�านักบริการวิชาการ

781

Uniserv.buu.ac.th รายการสุขภาพดี-ชีวีมีสุข คณะพยาบาลศาสตร์

รวมกับ ส�านักบริการวิชาการ

791

Uniserv.buu.ac.th วิถีสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์

รวมกับ ส�านักบริการวิชาการ

784
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เว็บไซต์ เรื่อง ส่วนงาน จำานวน (เรื่อง)

Uniserv.buu.ac.th ก้าวไกลในโลกกว้าง ส�านักบริการวิชาการ 779

Uniserv.buu.ac.th มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ส�านักบริการวิชาการ 771

agri-tech.sakaeo.

buu.ac.th

บทความวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10

รวม 5,482

การให้บริการวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ 

นอกจากการให้บริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบท่ีกลาวมาข้างต้นแล้วนั้น มหาวิทยาลัยบูรพายังมีการให้

บรกิารวชิาการแกบคุคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ซึง่เป็นบรกิารวชิาการทีม่หาวทิยาลยัมกีารด�าเนนิการมาอยาง

ตอเนื่อง ตามความเชี่ยวชาญในด้านตางๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการให้บริการ ฝึกปฏิบัติงานแกนิสิตมหาวิทยาลัย

บูรพาและนิสิตตางสถาบัน

ส่วนงาน/หน่วยงาน การให้บริการ สถิติการให้บริการ

คณะการแพทย์แผนไทยอภัย

ภูเบศร

ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1,528 คน

คณะแพทยศาสตร์ การบริการทางการแพทย์

- การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก

- การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยใน

303,907

62,599

ราย

ราย

คณะวิทยาศาสตร์ การบริการปรึกษาด้านวิชาการ และการบริการวิเคราะห์

ทดสอบตัวอยางด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ และการให้

บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง

134 ครั้ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด 749 ครั้ง

บริการทดสอบวัสดุ 1,051 ครั้ง

คณะสหเวชศาสตร์ คลินิกกายภาพบ�าบัด 

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสหเวชศาสตร์

456,070
1,073

บาท

คน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ โครงการตรวจสุขภาพ วิเคราะห์คุณภาพอาการและ

ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน

2 ครั้ง

คณะอัญมณี บริการตรวจวิเคราะห์อัญมณีส�าหรับบุคคลทั่วไป 3,492

8,651

ครั้ง

ใบรับรอง

สถาบันภาษา บริการแปลเอกสาร 86 ชิ้นงาน

สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล บริการเข้าชมสถานเลี้ยงสัตว์น�้าเค็มและพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

390,976 คน 

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ บริการห้องพัก 20,578 คน
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การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

 มหาวทิยาลยับรูพามสีวนรวมในการพัฒนาสงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อมอยางตอเนือ่ง ผานกิจกรรมสาธารณะ 

ท�านบุ�ารงุศลิปะ วฒันธรรม ศาสนา และการกฬีาของแตละหนวยงาน แบงการรบัผดิชอบตอสงัคมอยางบูรณาการทุกพนัธกจิ 

ของมหาวิทยาลัยเป็น 7 ประเภท ประกอบด้วย 1) การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 2) การวิจัย/บริการวิชาการเพ่ือพัฒนา

ชุมชน 3) การใช้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน 4) การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชน 5) การดูแลแก้ปัญหาชุมชน  

6) การสงเสริมกีฬา และ 7) การเสริมสร้างการเรียนการสอน ซึ่งในปงบประมาณ มีตัวอยางกิจกรรม/โครงการที ่

ด�าเนินการ ดังนี้
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1. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

รวมพลังแหงความภักดีแสดงความร�าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ กิจกรรม

27 ตุลาคม 2559 พิธีปัณรสมวาร (15 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9

9 พฤศจิกายน 2559 หนึ่งศิลป์ หนึ่งชีวี ร้อยบรรเลงถวายไท้ ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

13 พฤศจิกายน 2559 ตั้งปณิธาน เดินตามรอยเท้าพอ รู้จักพอ...ก็ปลอดภัย

15 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”

30 พฤศจิกายน 2559 รวมกิจกรรมแสดงความร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ กับเทศบาลเมืองแสนสุข

9 ธันวาคม 2559 อัครศิลปิน ศิลปกรรมศาสตร์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ธ สถิตอยูในดวงใจตราบนิรันดร์

26 ธันวาคม 2559 ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน สักการะพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ

20 มกราคม 2560 พิธีบ�าเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)

14 มิถุนายน 2560 บ�าเพ็ญกุศล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

14 มิถุนายน 2560 อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 

13 กันยายน 2560 โครงการ “ดาวเรืองของพอ”

26 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยงาน/ส่วนงาน โครงการ

คณะแพทยศาสตร์ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สรงน�้าพระ รดน�้าด�าหัว 

ขอพรผู้สูงอายุ” (11 เมษายน 2560)

ส�านักงานอธิการบดี ร้อยรักรวมใจ สานสายใย มุทิตาจิต (14 กันยายน 2560)

กิจการนิสิต ศักดิ์ศรีแหงบูรพา (17 สิงหาคม 2560)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สัมมนาความยุติธรรม : มองไทย มองโลก (23-24 ธันวาคม 2559)

ชมรมข้าราชการบ�านาญ จัดพิธีรดน�้าขอพรผู้สูงอายุ (เมษายน 2560)

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย

และวิทยาการปัญญา

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจ�าปการศึกษา 2560 

(5 กรกฎาคม 2560)

โครงการวันงดดื่มสุราแหงชาติ ท�าความดีถวายในหลวง 

ในชวงเข้าพรรษา (4 กรกฎาคม 2560)

โครงการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (7 กันยายน 2560)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการสงเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม (วันสงกรานต์) ศาสนา 

กีฬา (เมษายน 2560)
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หน่วยงาน/ส่วนงาน โครงการ

คณะโลจิสติกส์ โครงการรดน�้าขอพรประเพณีสงกรานต์ (10 เมษายน 2560)

โครงการพิธีถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจ�าป พ.ศ. 2560 

(19 พฤษภาคม 2560)

ส�านักบริการวิชาการ โครงการรวมสืบสานประเพณี “กอพระทรายวันไหลบางแสน” 

ครั้งที่ 13 (16-17 เมษายน 2560)

2. การวิจัย/การบริการวิชาการเพื่อชุมชน 

หน่วยงาน/ส่วนงาน โครงการ

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ถายทอดและประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีทางการเกษตร (2-11 มิถุนายน 2560)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการบริการวิชาการ “ศิลปะกับการเยียวยา : สหวิทยาการเพื่อการสร้าง

พื้นที่สุขภาวะ “พื้นที่สุนทรียรส : พื้นที่สุขภาวะ” (17-18 สิงหาคม 2560)

ส�านักงานอธิการบดี โครงการจิตอาสานิสิตทุนมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปการศึกษา 2560  

(18 กุมภาพันธ์ 2560)

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียน

การสอนและบริหารจัดการชุมชน ครั้งที่ 3

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียน

การสอนและบริหารจัดการชุมชน ครั้งที่ 4 (24-25 กรกฎาคม 2560)

โครงการกิจกรรม GISTDA DAY ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แหงชาติ  

ภาคตะวันออก ครั้งที่ 34 (16-18 สิงหาคม 2560)

คณะการจัดการและการทองเที่ยว จัดเวทีวิจัยองค์กรสุขภาวะภาคตะวันออก (6 ธันวาคม 2559)

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ โปรแกรม Matching Researchers and Businessman for Research 

(24 มกราคม 2560)

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการอ้างอิงวรรณกรรมในการเขียน

ผลงานวิชาการ

3. การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน 

หน่วยงาน/ส่วนงาน โครงการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตัวสื่อภาพลักษณ์ (Mascot) แหลงต้นทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดชลบุรี 

(30 สิงหาคม 2560)

คณะศึกษาศาสตร์ ประดิษฐ์คิดค้น ยางยืดเปลี่ยนชีวิต (24 สิงหาคม 2560)
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4. การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชน 

หน่วยงาน/ส่วนงาน โครงการ

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล รวมกับสถานี

วิจัยชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

โครงการปลอยหอยหวานคืนสูทะเลรวมกับเทศบาลต�าบลบางเกา

วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2560

โครงการอนุรักษ์หอยหวานชุมชนเทศบาลต�าบลบางเกา 

ประจ�าป 2560-2563

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล การเกิดเหตุฉุกเฉินทางด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลหาดบางแสน

คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล 

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และชมรม

สาหรายและแพลงก์ตอนแหงชาติ

ประชุมวิชาการ สาหรายและแพลงก์ตอน วิจัยและพัฒนาเพื่อการ

ใช้ประโยชน์ยั่งยืน (27 - 28 มีนาคม 2560)

คณะวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้ชุมชนแนะน�าการใช้ประโยชน์วัสดุประดิษฐ์ Artficial 

Mussel (เพื่อประเมินแหลงน�้าทะเลและการใช้ประโยชน์อยางยั่งยืน) 

(7 มีนาคม 2560)

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา โครงการสานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นฐาน ประจ�าป 2560

(18 มิถุนายน 60 – 31 ตุลาคม 2560)

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล การเกิดเหตุฉุกเฉินทางด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลหาดบางแสน

โครงการคายวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเลส�าหรับเยาวชน

ส�านักบริการวิชาการ คายผู้น�าเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ “เยาวชนไทย หัวใจรักษ์ทะเล” 

รุนที่ 6 (6-8 เมษายน 2560)

คายผู้น�าเยาวชน “เมืองปลอดภัยหัวใจสีขาว รุนที่ 2” 

(13-15 กรกฎาคม 2560)

โครงการคายวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ส�าหรับเยาวชน

โครงการคายวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเลส�าหรับเยาวชน

5. การดูแลแก้ปัญหา ชุมชน 

หน่วยงาน/ส่วนงาน โครงการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ โครงการเกี่ยวกับการมีสวนรวมและรับผิดชอบตอสังคม

ส�านักบริการวิชาการ โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุขและ

เทศบาลเมืองอางศิลา” (8 พฤษภาคม 2560)

สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน อาชีว

เวชศาสตร์ และเวชศาสตร์

ครอบครัว งานบริการวิชาการ และ

วิจัยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

บริการวิชาการ การอบรมสุขภาพจิต: การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพทุกกลุม

วัย:รายบุคคล ครอบครัว และชุมชน

คณะแพทยศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพประชาชนชุมชนแสนสุข (15 กันยายน 2560)
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หน่วยงาน/ส่วนงาน โครงการ

คณะแพทยศาสตร์ โครงการอนามัยลูกรัก ตอน “อุบัติเหตุในเด็กป้องกันได้ถ้ารู้ทันและ

ไมประมาท” (23 มิถุนายน 2560)

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น�าและจิตสาธารณะ

(25 พฤศจิกายน 2559)

ส�านักคอมพิวเตอร์ โครงการคายคอมพิวเตอร์ส�าหรับเยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 23 

(23-24 มีนาคม 2560)

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา โครงการบริการตรวจและรักษาสุขภาพตามวิถีแพทย์แผนจีน 

(26 มีนาคม 2560)

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด และหัดเยอรมัน (7 กุมภาพันธ์ 2560)

คณะพยาบาลศาสตร์ รวมกบั

เทศบาลเมอืงแสนสขุ

ผู้สูงวัยสุขภาพดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (10 มีนาคม 2560)

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2560)

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ

วิทยาการปัญญา

การคลายความเครียดด้วยตนเองในผู้สูงอายุด้วยวิธีผสมผสาน 

(23 พฤษภาคม 2560)

การเพิ่มสมรรถนะการท�างานของสมอง (Cognitive Ability) ในผู้สูงอายุ 

(24 พฤษภาคม 2560)

การเพิ่มประสิทธิภาพความจ�าในผู้สูงอายุ (16-17 เมษายน 2560)

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” โครงการสาธิตจิตอาสา (6 กุมภาพันธ์ 2558)

โครงการ “จติอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์ พระราชทาน”

(14 กรกฎาคม – 22 กันยายน 2560)

กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์แกสาธารณะด้วยการรวมกับเทศบาลเมืองแสนสุข 

(11 พฤษภาคม 2560)

ส�านักบริการวิชาการ โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุข

และเทศบาลเมืองอางศิลา ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2560” 

(8 พฤษภาคม 2560)

โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 22  

(25 มกราคม 2560)

มหาวิทยาลัยบูรพารวมกับเทศบาล

เมืองแสนสุข

จัดกิจกรรมท�าความสะอาดถนนบางแสน (18 เมษายน 2560)

วทิยาลยัวทิยาการวจัิยและวทิยาการ

ปัญญา

เสริมสร้างความรู้คูคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค์ ให้แกเยาวชน

เพื่อเข้าสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (31 พฤษภาคม 2560)

คณะแพทยศาสตร์ โครงการอนามัยลูกรัก ตอน “อุบัติเหตุในเด็กป้องกันได้ถ้ารู้ทันและ

ไมประมาท” (23 มิถุนายน 2560)
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6. การส่งเสริมกีฬา

หน่วยงาน/ส่วนงาน โครงการ

คณะโลจิสติกส์ การแขงขนักฬีาเช่ือมความสามคัครีะหวางหนวยงานในพ้ืนท่ีจงัหวดัชลบุร ีครัง้ที ่1

(8 กุมภาพันธ์ 2560)

กองกิจการนิสิต แขงขันเรือใบ Royal Langkawi International Regatta 2017

(7-14 มกราคม 2560)

ส�านักงานอธิการบดี กิจกรรม สนอ. ก้าวไกลหวงใยสุขภาพ (1 กุมภาพันธ์ 2560)

กองกีฬาและนันทนาการ การแขงขันกีฬาพื้นบ้านภาคตะวันออก (9 กุมภาพันธ์ 2560)

7. การเสริมสร้างการเรียนการสอน

หน่วยงาน/ส่วนงาน โครงการ

สถาบันภาษา โครงการ English for Daily Life (22 มิถุนายน - 6 กันยายน 60)

แอพพลิเคชั่น EchoEnglish และ MyEcho (10 สิงหาคม 2560)

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล การเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

ในภาคตะวันออก (25-26 กุมภาพันธ์ 2560)

มหาวิทยาลัยบูรพา นิทรรศการ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหงชาติ 2560  

(17-27 สิงหาคม 2560)

คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน (18 สิงหาคม 2560)

คณะเภสัชศาสตร์ เปิดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (26 มกราคม 2560)

คณะการจัดการและการทองเที่ยว วันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน 

สูไทยแลนด์ 4.0 (2 กุมภาพันธ์ 2560)

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพและ

คุณธรรมนิสิต

จัดกิจกรรมรณรงค์ สงเสริมคุณธรรม โครงการบัณฑิตไทยไมโกง 

(19 เมษายน 2560)

ส�านักคอมพิวเตอร์ โครงการคายคอมพิวเตอร์ส�าหรับเยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 23  

(23-24 มีนาคม 2560)

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับโรงเรียนในโครงการทุนการศึกษาและ

โรงเรียนในเขตจังหวัดสระแก้ว หลักสูตร การใช้ไอทีในการจัดการเรียนการสอน

แบบเสต็มศึกษา (STEM Education) (10 สิงหาคม 2560)

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ โครงการ GISTDA DAY (16-18 สิงหาคม 2560)
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หน่วยงาน/ส่วนงาน โครงการ

คณะโลจิสติกส์

โครงการบริการวิชาการ 

“Logistics Talk”

ครั้งที่ 1 The Insurance Act 2017 (24 มีนาคม 2560)

ครั้งที่ 2 Airline Digitalization (27 เมษายน 2560)

ครั้งที่ 3 Retail Distribution Strategies (26 พฤษภาคม 2560)

ครั้งที่ 4 GMR Connectivity (The Greater Mekong Region) 

(24 มิถุนายน 2560)

ครั้งที่ 5 ก้าวยางและความท้าทายในการท�าการค้าระหวางประเทศ 

ของ บมจ.ปตท. (30 สิงหาคม 2560)

ครั้งที่ 6 Logistics Innovation: Changing the Business and Consumer 

Behavior (27 กันยายน 2560)

สรุปโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด�าเนินงานโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 174 โครงการ 

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนประเภทตาง ๆ จ�านวน 7,489,182 บาท เป็นทุนจากงบประมาณเงินรายได้

มหาวิทยาลัย ร้อยละ 57.80 ทุนจากงบประมาณรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล ร้อยละ 28.89 และทุนวิจัยจากแหลงทุน

อื่น ร้อยละ 13.31 ดังนี้

งบประมาณโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำแนกตามแหลงทุน ปงบประมาณ 2560

เงินอุดหนุนรัฐบาล
28.89%

เงินรายไดมหาวิทยาลัย
57.80%

แหลงทุนอื่น
13.31%
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โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม จ�าแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2560

แหล่งทุน
ปงบประมาณ 2560

จำานวน งบประมาณ ร้อยละ

เงินอุดหนุนรัฐบาล 28 2,163,600 28.89

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 124 4,328,882 57.80

แหลงทุนอื่น 22 996,700 13.31

รวม 174 7,489,182 100.00 

โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม จ�าแนกตามแหล่งทุนและส่วนงาน ปีงบประมาณ 2560

ส่วนงาน
เงินอุดหนุนรัฐบาล

เงินรายได้

มหาวิทยาลัย
แหล่งทุนอื่น รวม

จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ

คณะการจัดการ

และการทองเที่ยว

1 51,500 - - - - 1 51,500 

คณะการแพทย์

แผนไทยอภัยภูเบศร

- - 2 70,000 - - 2 70,000 

คณะดนตรี

และการแสดง

5 670,100 4 138,645 2 461,000 11 1,269,745 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 145,300 - - - - 3 145,300 

คณะเทคโนโลยี

ทางทะเล

1 75,600 - - - - 1 75,600 

คณะพยาบาลศาสตร์ - - 8 297,040 - - 8 297,040 

คณะแพทยศาสตร์ - - - - 1 40,000 1 40,000 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ - - 2  - - - 2  - 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

1 67,900 7 85,210 - - 8 153,110 

คณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์

- - 1 30,000 - - 1 30,000 

คณะโลจิสติกส์ - - 2 26,160 - - 2 26,160 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 1 30,800 3 76,000 - - 4 106,800 

คณะวิทยาศาสตร์ - - 19  367,432 - - 19 367,432 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา - - 2 94,100 - - 2 94,100 
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ส่วนงาน
เงินอุดหนุนรัฐบาล

เงินรายได้

มหาวิทยาลัย
แหล่งทุนอื่น รวม

จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ

คณะวิทยาศาสตร์และ

ศิลปศาสตร์

2 123,200 - - - - 2 123,200 

คณะวิทยาศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

4 264,900 - -  - - 4 264,900 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ - - 9  316,260 1 - 10 316,260 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 325,300 8 502,340 - - 12 827,640 

คณะศึกษาศาสตร์ - - 15 667,556 14 495,700 29 1,163,256 

คณะสหเวชศาสตร์ 1 58,300 - - - - 1 58,300 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ - - 4 192,000 - - 4 192,000 

คณะอัญมณี 3 182,700 - - - - 3 182,700 

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ - - 3 52,900 - - 3 52,900 

วิทยาลัยนานาชาติ - - 8 277,090 - - 8 277,090 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ - - 20 857,989 - - 20 857,989 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ

วิทยาการปัญญา

- - 3 68,260 4  - 7 68,260 

ส�านักบริการวิชาการ 1 105,000 - - - - 1 105,000 

ส�านักหอสมุด - - 1 25,000 - 1 25,000 

ส�านักงานอธิการบดี 1 63,000 3 184,900 - - 4 247,900

รวม 28 2,163,600 124 4,328,882 22 996,700 174 7,489,182 
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การประเมินคุณภาพ องค์กร และผู้บริหาร

การประเมินคุณภาพภายใน

มหาวทิยาลยับรูพาได้รบัการประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษา

ภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ตามระบบ CUPT QA ซ่ึงมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา  

เมื่อเทียบจากปที่ผานมา มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ดังนี้

1. ระดับคะแนนเทาเดิม จ�านวน 5 ตัวบงชี้ ได้แก C.2 C.6 C.10 C.12 และ C.13

2. ระดับคะแนน เพิ่มขึ้น 1 คะแนน จ�านวน 9 ตัวบงชี้ ได้แก C.1 C.3 C.4 C.5 C.11 S.1 S.2 S.3 และ S.4

3. ระดับคะแนน เพิ่มขึ้น 2 คะแนน จ�านวน 4 ตัวบงชี้ ได้แก C.7 C.8.1 C.8.2 และ C.9 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา 2558 – 2559

ตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 

2558

ปีการศึกษา 

2559

ตัวบ่งชี้หลัก

C.1 การรับและการส�าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 2 3

C.2 การได้งานท�าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 3 3

C.3 คุณภาพบัณฑิต 2 3

C.4 ผลงานของผู้เรียน 2 3

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 2 3

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย 3 3

C.7 การก�ากับมาตรฐานหลักสูตร 2 4

C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

 C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2 4

 C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 2 4

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถาบัน 2 4

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 3 3

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสวนได้สวนเสีย 2 3

C.12 การบริการวิชาการแกสังคมของคณะและสถาบัน 4 4

C.13 การสงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 3 3

ตัวบ่งชี้เลือก

S.1 จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 3 4
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ตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 

2558

ปีการศึกษา 

2559

S.2 Student Mobility - Inbound/outbound, part - time/full - time of international 

students

2 3

S.3 Green University 2 3

S.4 การด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2 3

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาได้รบัมอบหมายจากส�านกังาน ป.ป.ช. ให้รบัผดิชอบงบประมาณ 

และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด�าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภทสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐและในก�ากบัของรฐั สงักดัส�านกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา จ�านวน 81 แหง และมหาวทิยาลยับรูพาเป็นสถาบนัทีเ่ข้าสูการประเมนิคณุธรรมและความ

โปรงใสในการด�าเนินงานของหนวยงานภาครัฐเป็นปแรก

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด�าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจ�าปงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยบูรพา มีผลการประเมินดังนี้ คะแนน ITA = 72.72 (ถวงน�้าหนัก) อันดับท่ี 70 จาก 81 

สถาบันอุดมศึกษา

สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำาเนินงาน

คะแนน ITA = 72.72

(ถวงน�้าหนัก)

ระดับผล 
การประเมิน

สูง

ดัชนี คะแนนดัชนี
(ร้อยละ)

ระดับผล 
การประเมิน

ความโปรงใส 79.45 สูง

ความพร้อมรับผิด 68.21 สูง

ความปลอดจากการทุจริต 
ในการปฏิบัติงาน

83.04 สูงมาก

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 49.64 ปานกลาง

คุณธรรมการท�างานในหนวยงาน 75.40 สูง

หมายเหตุ :  1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแตละดัชนีที่ถวงน�้าหนักแล้ว

 2. คะแนนดัชนีเป็นการค�านวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค�าถามจากทุกแบบส�ารวจในดัชนีที่ยังไมถวงน�้าหนัก

 ส�าหรับการเปรียบเทียบในแตละดัชนี

79.45
ความโปรงใส

68.21
ความพรอม

รับผิด

83.04
ความปลอดจาก

การทุจริต
ในการปฏิบัติงาน

49.64
วัฒนธรรม
คุณธรรม
ในองคกร

75.4
คุณธรรม
การทำงาน
ในหนวยงาน
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การจัดท�างบประมาณและการบริหารงบประมาณ

มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีอ�านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ

ทัว่ไปของมหาวทิยาลยั โดยการก�าหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพฒันาของมหาวทิยาลยั ออกข้อบงัคบั 

ระเบียบ และประกาศตาง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงก�าหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหา 

รายได้ จดัหาแหลงทนุและทรพัยากรอืน่ อนมุติัการต้ังงบประมาณรายรบัและอนมุตังิบประมาณรายจายของมหาวทิยาลยั

ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จ�านวน 2,006.8704 ล้านบาท 

และงบประมาณเงนิรายได้มหาวทิยาลยั จ�านวน 3,188.1592 ล้านบาท สดัสวนงบประมาณจากรฐับาลตองบประมาณเงนิ

รายได้ เทากับ 39 ตอ 61 ในปงบประมาณ 2560 มีรายได้ 5,843.9174 ล้านบาท รายจายจริง 4,353.6153 ล้านบาท 

เปรียบเทียบงบประมาณเงินรายไดและเงินอุดหนุนรัฐบาล
ปงบประมาณ 2556 - 2560

หนวย : ลานบาท
4,000.0000

3,000.0000

2,000.0000

1,000.0000

.0000

2556

2,896.0208

1,215.9785

3,316.4205

1,331.5605

3,290.0661

1,687.7331

3,108.3961

2,279.1582

3,188.1592

2,006.8704

เงินรายได เงินอุดหนุนรัฐบาล

2557 2558 2559 2560
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การจัดท�างบการเงิน

มหาวิทยาลัยบูรพา

งบแสดงฐานะการเงิน (รวมแหล่งเงิน)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ (หน่วย : บาท)

สนิทรพัย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 705,778,498.26 

ลูกหนี้ 6 304,093,174.45 

รายได้ค้างรับ 7 22,551,427.77 

สินค้าคงเหลือ 8 55,243,293.49 

วัสดุคงเหลือ 9 4,186,161.36 

เงินลงทุนระยะสั้น 10 5,285,562,530.83 

คาใช้จายจายลวงหน้า 11 7,800,515.66 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,385,215,601.82 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 12 3,000,000.00 

เงินลงทุนระยะยาว 13 4,999,980.00 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 14 5,951,969,607.99 

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) 15 38,887,254.81 

สินทรัพย์ไมมีตัวตน (สุทธิ) 16 21,902,000.44 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,020,758,843.24 

สินทรัพย์อื่น

สินทรัพย์อื่น 17 4,478,046.48 

รวมสินทรัพย์อื่น 4,478,046.48 

รวมสินทรัพย์ 12,410,452,491.54 

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ 18 72,790,962.73 

คาใช้จายค้างจาย 19 125,293,313.08 

รายได้รับลวงหน้า 20 357,506,379.91 
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เงินรับฝากและเงินประกัน 21 231,466,770.65 

รายได้รอการรับรู้ 22 361,169,063.63 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 23 91,290,647.02 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,239,517,137.02 

รวมหนี้สิน 1,239,517,137.02 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 11,170,935,354.52 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน 24  3,862,754,997.44 

รายได้สูง(ต�่า)กวาคาใช้จายสะสม 25 7,308,180,357.08 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 11,170,935,354.52 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ : งบการเงินประจ�าปงบประมาณ 2560 ยังไมผานการตรวจสอบจากส�านักงานตรวจเงินแผนดิน

รำยงำนประจ�ำปี 256074



มหาวิทยาลัยบูรพา

งบแสดงผลการดำาเนินงาน (รวมแหล่งเงิน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ (หน่วย : บาท)

รายได้

รายได้จากเงินงบประมาณ 26 2,207,313,139.60 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 27 2,678,447,610.86 

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 28 46,609,513.54 

รายได้อื่น 29 123,103,478.42 

รวมรายได้ 5,055,473,742.42 

ค่าใช้จ่าย

คาใช้จายด้านบุคลากร 30 1,647,996,289.51 

คาบ�าเหน็จบ�านาญ 31 164,759,596.25 

คาตอบแทน 32 314,168,860.79 

คาใช้สอย 33 357,812,729.05 

คาวัสดุ 34 157,419,717.08

คาสาธารณูปโภค 35 167,340,074.05 

ต้นทุนขาย 36 227,165,560.10 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจ�าหนาย 37 690,055,731.88 

คาใช้จายจากการอุดหนุนและบริจาค 38 291,882,039.71 

คาใช้จายจากการให้บริการวิชาการ 39 241,617,909.65 

คาใช้จายจากการให้บริการวิจัย 40 17,082,636.46 

คาใช้จายอื่น 41 26,966,293.20 

รวมค่าใช้จ่าย 4,304,267,437.73 

รายได้สูง/(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 751,206,304.69 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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มหาวิทยาลัยบูรพา

งบกระแสเงินสด ทางตรง (รวมแหล่งเงิน)

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

เงินสดรับ

รายได้จากเงินงบประมาณ 2,207,313,139.60 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 2,678,447,610.86 

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 46,609,513.54 

รายได้อื่น 123,103,478.42 

บวก ลูกหนี้ลดลง

รายได้ค้างรับลดลง 271,351,738.40 

วัสดุคงเหลือลดลง 1,048,113.61 

สินค้างคงเหลือลดลง 6,149,032.84 

คาใช้จายจายลวงหน้าลดลง 256,768.77 

สินทรัพย์อื่น ลดลง  278,805,653.62 

5,334,279,396.04 

หัก ลูกหนี้เพิ่มขึ้น 76,392,505.96 

สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น

วัสดุคงเหลือเพิ่มขึ้น

รายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น

คาใช้จายจายลวงหน้าเพิ่มขึ้น

สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น 2,273,296.48 78,665,802.44 

รวมเงินสดรับ 5,255,613,593.60

เงินสดจาย

คาใช้จายบุคลากร 1,647,996,289.51 

คาบ�าเหน็จบ�านาญ 164,759,596.25 

คาตอบแทน 314,168,860.79 

คาใช้สอย 357,812,729.05 

คาวัสดุ 157,419,717.08 

คาสาธารณูปโภค 167,340,074.05 

ต้นทุนขาย 227,165,560.10 

คาใช้จายจากการอุดหนุนและบริจาค 291,882,039.71 
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คาใช้จายจากการให้บริการวิชาการ 241,617,909.65 

คาใช้จายจากการให้บริการวิจัย 17,082,636.46 

คาใช้จายอื่น 26,966,293.20 

3,614,211,705.85 

บวก เจ้าหนี้ลดลง

คาใช้จายค้างจายลดลง

เงินรับฝากและเงินประกันลดลง 4,618,664.57 

รายได้รับลวงหน้าลดลง 86,295,666.32 

หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง  90,914,330.89 

3,705,126,036.74 

หัก รายได้รับลวงหน้าเพิ่มขึ้น

รายได้รอการรับรู้เพิ่มขึ้น 23,115,911.96 

เงินรับฝากและเงินประกันเพิ่มขึ้น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 3,628,072.92 

คาใช้จายค้างจายเพิ่มขึ้น 3,477,507.15 

เจ้าหนี้เพิ่มขึ้น 6,587,304.40 36,808,796.43 

รวมเงินสดจาย 3,668,317,240.31 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน 1,587,296,353.29 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

บวก

เงินลงทุนระยะสั้นลดลง

เงินลงทุนระยะยาวลดลง

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) ลดลง  - 

หัก

เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น 420,620,959.85 

เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น

เงินให้กู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิ่มขึ้น 1,498,425,944.13 

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) เพิ่มขึ้น 2,254,660.00 

สินทรัพย์ไมมีตัวตน (สุทธิ) เพิ่มขึ้น 16,714,264.38 1,938,015,828.36 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (1,938,015,828.36)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ระยะยาว ลดลง

ทุน เพิ่มขึ้น 192,621,487.52

รายได้สูง/ (ต�่า) กวาคาใช้จายสะสม ลดลง (182,308,801.06) 10,312,686.46 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 10,312,686.46 

เงินสดเพิ่มขึ้น / (ลดลง) สุทธิ (340,406,788.61)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด 1,046,185,286.87 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลอื ณ วนัปลายงวด 705,778,498.26 

หมายเหตุ : งบการเงินประจ�าปงบประมาณ 2560 ยังไมผานการตรวจสอบจากส�านักงานตรวจเงินแผนดิน
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การบริหารงานบุคคล

บุคลากรได้รับรางวัล

 รองศาสตราจารย์ ดร.จนิตนา วชัรสนิธุ ์คณะพยาบาลศาสตร์ 

ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเดน ประจ�าป พ.ศ. 2560  

ณ ตกึสันตไิมตร ีท�าเนยีบรฐับาล เมือ่วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560

 นางเกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับ

รางวลับคุลากรทีม่ผีลงานดีเดน ประจ�าป พ.ศ. 2560 จากทีป่ระชมุ

คณบดีวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม เมื่อวันที่ 29 

พฤษภาคม พ.ศ. 2560

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย คณะศึกษาศาสตร์ 

ไ ด ้ รั บ รา งวั ลคนไทย ตัวอย  า ง  จาก โครงการกิ จกรรม

รณรงค ์การท� าความดี  ต ้นแบบคนดี  ใต ้ ร มพระบารมี

พ อของแผ นดิน  คนท� าดี  ต ้นแบบสั งคมแห  งป   2560  

“คนไทยตัวอยาง” ครั้งที่ 4 จัดโดยสมัชชานักจัดรายการ

ขาววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แหงประเทศไทย (สว.นท.)  

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560
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 รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ได้รับรางวัลรางวัล ดังนี้

1 .  รางวัลครูต ้นแบบ & มืออาชีพ ที่ เสียสละดี เยี่ ยม 

ด้านสาธารณสุข จากประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแหงชาติ  

ครั้งท่ี 2“นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” จัดโดย

มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

2. รางวัล “คนไทยตัวอยาง” จากโครงการกิจกรรมรณรงค์

ท�าความด ีต้นแบบคนด ีใต้รมพระบารมพีอของแผนดนิ คนท�าด ีต้นแบบ

สังคมแหงปครั้งที่ 4 ประจ�าป 2560 จัดโดยสมัชชานักจัดรายการ 

ขาววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แหงประเทศไทย (สว.นท.) เมื่อวันที่ 25 

มีนาคม พ.ศ. 2560

3. รางวลัเกยีรตคิณุ “ญาณสงัวร” คนดีศรสียาม จดัโดยโครงการ

เทดิพระเกยีรต ิร.9 “รัฐ ราษฎร์ รวมใจภกัดิ ์ท�าความดี คนืคณุแผนดนิ” 

และ สมัชชานัก จัดรายการข  าววิทยุ โทร ทัศน ์หนั งสื อพิมพ  ์

แหงประเทศไทย (สว.นท.) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์  

ได้รบัรางวลัศษิย์เกาดเีดน คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ประจ�าปการศึกษา 2559 ประเภทนักบริหาร เมื่อวันท่ี 24 กันยายน  

พ.ศ. 2560

 นางสาวจิดาภา สุทธิพงษ์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลขวัญถุง 

กาชาด และโลเชิดชูเกียรติ การท�าความดีเพื่อแผนดิน เพื่อสานตอ 

พระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ “ตามรอยพระยุคลบาท  

บรมนาถบพิตร” จัดโดยสภากาชาดไทย เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2560
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 ดร.วศิน ยุวนะเตมีย ์  คณะวิทยาศาสตร ์และ

ศิลปศาสตร์ ได้รับโลประกาศเกียรติคุณผู้ท�าประโยชน์

แกจังหวัดจันทบุรี ในงานวันสถาปนาหอการค้าจังหวัด

จันทบุรี ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

 ดร.นิตยา ไชยเนตร คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเหรียญ

เงินจากการแขงขันครอสเวิร์ดประเภททีมหญิง และ

อาจารย์พรรณภัทร อินทฤทธิ์ คณะการแพทย์แผนไทย 

อภัยภูเบศร ได ้รับเหรียญทองแดงจากการแขงขัน  

กีฬาจักรยาน ในการแขงขันกีฬาบุคลากรส�านักงาน

คณะกรรมการการอุมดมศึกษา ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์  

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
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สถิติบุคลากร

มหาวิทยาลัยบูรพามีพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ,635 คน จ�าแนกเป ็นคณาจารย ์  1 ,582 คน  

(ร้อยละ 43.52) และสนับสนุนวิชาการ 2,053 คน (ร้อยละ 56.48) มีคณาจารย์ด�ารงต�าแหนงอาจารย์ 1,240 คน 

(ร้อยละ 78.38) ผู้ชวยศาสตราจารย์ 281 คน (ร้อยละ 17.76) รองศาสตราจารย์ 59 คน (ร้อยละ 3.73) และ

ศาสตราจารย์ 2 คน (ร้อยละ 0.13) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 160 คน (ร้อยละ 10.11) ปริญญาโท 588 คน 

(ร้อยละ 37.17) และปริญญาเอก 834 คน (ร้อยละ 52.72) ส�าหรับพนักงานสนับสนุนวิชาการมีวุฒิการศึกษา 

ต�่ากวาปริญญาตรี 601 คน (ร้อยละ 29.27) ปริญญาตรี 1,017 คน (ร้อยละ 49.54) ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 คน  

(ร้อยละ 0.10)ปริญญาโท 385 คน (ร้อยละ 18.75) ปริญญาเอก 37 คน (ร้อยละ 1.80) และวุฒิการศึกษาอื่นๆ 11 คน  

(ร้อยละ 0.54)

จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2556-2560

2556

1,902

1,497 1,544 1,599 1,582

1,973 1,975 2,041 2,053

2557

คณาจารย สนับสนุนวิชาการ

2558 2559 2560

1,627

จำนวนพนักงาน ตำแหนงคณาจารยประจำ ปงบประมาณ 2556-2560
จำแนกตามตำแหนงทางวิชาการ

2556

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย

54
3 57

2 54
2 64

2 2

1,240 1,300 1,287 1,240

2557 2558 2559 2560

233 245 243 274 281

1,207

59
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จำนวนพนักงาน ตำแหนงคณาจารยประจำ ปงบประมาณ 2556-2560
จำแนกตามวุฒิการศึกษา

2556
171 164 171 182 160

588

834

680

699 727 827

618700

11

650

676

2557

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่นๆ*

2558 2559 2560

จำนวนพนักงานตำแหนงสนับสนุนวิชาการ ปงบประมาณ 2556 - 2560
จำแนกตามวุฒิการศึกษา

ต่ำกวาตรี ตรี ป.บัณฑิต โท เอก

2556

12 29
2296

977

586 613

995
323
12 13

331
1,003

596

2
30

2
3511

371

622 601

1,017

385
11 37

2
1,000

28
2

2557 2558 2559 2560

อื่น

หมายเหตุ * อื่นๆ หมายถึง วุฒิกลุมอื่นที่หนวยงานผลิตมาเพื่อใช้เฉพาะต�าแหนง (ประกาศนียบัตรนักเรียน 

 เดินเรือพาณิชย์ (ชางกลเรือ))
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จ�านวนพนักงานมหาวิทยาลัย จ�าแนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2556-2560

ประเภท
ปีงบประมาณ

2556 2557 2558 2559 2560

ข้าราชการ 272 221 213 204 201

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุน) 991 1,046 1,053 1,109 1,129

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้) 1,367 1,465 1,532 1,583 1,591

พนักงานฯ บางสวนเวลา 146 123 126 64 56

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 24 24 24 24 28

ลูกจ้างประจ�า 118 116 111 108 101

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 243 271 285 324 319

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 83 93 99 91 63

ลูกจ้างชาวตางประเทศ 62 62 62 101 77

ลูกจ้างโครงการฯ 93 96 69 60 70

รวม 3,399 3,517 3,574 3,668 3,635

ข้อมูล ณ 30 กันยายน ของทุกป

ด�าเนินการเกี่ยวกับการขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ ต�าแหน่งช�านาญการ/เชี่ยวชาญ 

มหาวิทยาลัยบูรพาสงเสริมคณาจารย์ และนักวิจัยให้สร้างผลงานทางวิชาการอยางเหมาะสมตามพันธกิจ 

วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมุงเน้นการ

วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเชิงบูรณาการ ท้ังท่ีเป็นความรู้ใหม และความรู้ท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

สังคมและประเทศ และสงเสริมให้พนักงานสนับสนุนวิชาการด�ารงต�าแหนงสูงข้ึน ซ่ึงในปงบประมาณป 2560 มีผู้ได้รับ

การด�ารงต�าแหนงสูงขึ้น ดังนี้

จ�านวนบุคลากรที่ได้รับการด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น

ตำาแหน่ง จำานวน (คน)

ศาสตราจารย์ -

รองศาสตราจารย์ 3

ผู้ชวยศาสตราจารย์ 25

เชี่ยวชาญ -

ช�านาญการพิเศษ -

ช�านาญการ 13

รวม 41
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การพัฒนาส่งเสริมบุคลากร

บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการสงเสริมให้พัฒนาศักยภาพตนเอง ในด้านการการสัมมนา การฝึกอบรม 

การศึกษาดูงาน และศึกษาตอ โดยบุคลากรสายคณาจารย์ได้รับการพัฒนาร้อยละ 81.50 และสนับสนุนวิชาการ ร้อยละ 

99.00 ซึ่งจ�าแนกเป็นการพัฒนาศักยภาพตนเองในประเทศ ร้อยละ 93.45 และตางประเทศ ร้อยละ 6.55

จ�านวนและร้อยละการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรในการสัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการ

ศึกษาต่อ

ประเภท
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง

สัมมนา 785 437 59 4 844 441

ฝึกอบรม 681 572 15 3 696 575

ดูงาน 239 266 20 4 259 270

ศึกษาตอ 45 33 15 1 60 34

อื่นๆ 190 34 27 27 217 61

รวม 1,940 1,342 136 12 2,076 1,381
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ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยบูรพา

การตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยบูรพาได้ด�าเนินการสร้างเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ 

87 ความรวมมือ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการลงนามข้อตกลงความรวมมือและมีการด�าเนินกิจกรรมตาง ๆ 

เชน การแลกเปลี่ยนนิสิต บุคลากร เพื่อการศึกษาและวิจัยกับสถาบันการศึกษาและองค์กรตางประเทศ 20 แหง ดังนี้

การลงนามตามข้อตกลงความร่วมมือ

Country Institution Remarks Date

Philippines Asia Pacific Consortium of 

Researchers and Educators

Global Relations Center 1 OCT 2016

Polytechnic University of the 

Philippines

Global Relations Center 1 OCT 2016

Adamson University Faculty of Pharmaceutical 

Sciences

11 NOV 2016

Indonesia Universitas 17 Agustus 1945 

Semarang, Indonesia

Faculty of Polotical Science 

and Law

12 NOV 2016

STIKES RS. HAJI MEDAN Faculty of Nursing 23 NOV 2016

Galuh University Global Relations Center 15 FEB 2017

Budi Luhur International Network 

for Education (BIN for EDU)

Global Relations Center 17 FEB 2017

Indonesia Defense University Faculty of Polotical Science 

and Law

21 APR 2017

Sekolah Tinggi psikologi Global Relations Center 19 SEP 2017

Malaysia Management and Science 

University

Faculty of Pharmaceutical 

Sciences

14 MAR 2017

China Zhjiang Mariculture Research 

Institute

Faculty of Marine 

Technology

30 NOV 2016

Yunnan Minzu University Faculty of Education 05 APR 2017

Taiwan Taipei National University of the 

Atrs

Faculty of Music and 

Performing Arts

31 JUL 2017

Cambodia Mean Chey University Faculty of science and 

social sciences

9 DEC 2016
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Country Institution Remarks Date

Japan Kisato University, School of 

Marine Bioscience

The Institute of Marine 

Science

21 DEC 2016

Korea Hunkuk University Faculty of Humanities and 

Social Sciences

26 JUL 2016

Daejin University Faculty of Humanities and 

Social Sciences

5 AUG 2015

Dongguk Unviversity Global Relations Center 19 SEP 2017

Other Erasmus+ Program for Learners 

and staff Higher 

Faculty of Management and 

Tourism

23 NOV 2016

ASEAN Thai Pharmacy Education 

Consortium 

Faculty of Pharmaceutical 

Sciences

29 JUN 2017

สถิตินิสิตชาวต่างชาติ 

ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพามีนิสิตตางชาติทั้งหมด 364 คน จ�าแนกเป็นระดับปริญญาตรี  

191 คน ระดบัปรญิญาโท 126 คน และระดับปรญิญาเอก 47 คน ซ่ึงเป็นนสิติสญัชาตจินีมากทีส่ดุ รองลงมาได้แก สญัชาติ

กัมพูชา และสัญชาติลาว

จ�านวนนิสิตต่างชาติ จ�าแนกตามระดับและสัญชาติ

สัญชาติ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด

กัมพูชา 54 25 3 82

เกาหลี 13 3 16

แคนาเดียน 1 1 2

จีน 78 55 27 160

ญี่ปุ่น 5 5

ไต้หวัน 4 2 1 7

เนปาล 1 1 2

บังคลาเทศ 2 2 1 5

เปรู 1 1

ฝรั่งเศส 3 3

พมา 2 2

ฟิลิปปินส์ 1 1

ภูฐาน 5 5

มาเลเซีย 2 2
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สัญชาติ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด

ยูกันดา 1 1

รัสเซีย 1 1 2

ลาว 2 18 6 26

เวียดนาม 5 1 3 9

อเมริกัน 2 2

ออสเตรเลีย 2 2

อังกฤษ 1 1 2

อิตาลี 1 1

อินเดีย 1 1

อินโดนีเซีย 16 8 1 25

รวมทั้งหมด 191 126 47 364

จ�านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ จ�าแนกตามสัญชาติ

สัญชาติ จำานวนอาจารย์ (คน) สัญชาติ จำานวนอาจารย์ (คน)

เกาหลีใต้ 2 เยอรมันตะวันออก 2

เกาหลีเหนือ 2 เวียดนาม 2

เกาะเวอร์ยนิ (ไอซ์แลนด์บรติชิ) 1 สเปน 1

แคนาเดียน 1 สหรัฐอเมริกา 17

จีน 9 สหราชอาณาจักร 1

ญี่ปุ่น 5 สาธารณรัฐอาฟริกาใต้ 1

นิวซีแลนด์ 1 สิงคโปร์ 2

นิวเฮบริดส์ 1 ออสเตรเลีย 1

เนเธอร์แลนด์ 1 ออสเตรีย 1

เบลิส (บริติส ฮอนดูรัส) 1 อังกฤษ 8

ปากีสถาน 1 อิตาลี 1

ฝรั่งเศส 1 อินเดีย 2

ฟินแลนด์ 2 อินโดนีเซีย 1

ฟิลิปปินส์ 6 ไอซแลนด์ 1

อาจารย์ชาวต่างประเทศ 

ปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยบูรพามีอาจารย์ชาวตางประเทศทั้งหมด 77 คน จากข้อมูลพบวา อาจารย์

ชาวตางประเทศสญัชาตสิหรฐัอเมรกิา 17 คน (ร้อยละ 22.08) มากทีส่ดุ รองลงมาได้แก สญัชาตจินี 9 คน (ร้อยละ 11.69) 

และสัญชาติอังกฤษ 8 คน (ร้อยละ 10.39) 
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คณะท�ำงำนจัดท�ำรำยงำนประจ�ำปี พ.ศ. 2560

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย ที่ปรึกษา

2. อธิการบดี

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์)

ประธานคณะท�างาน

3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก)

คณะท�างาน

4. รองอธิการฝ่ายวิชาการ

(ผู้ชวยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล)

คณะท�างาน

5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา โอศิริ)

คณะท�างาน   

  

6. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคล

(รองศาสตราจารย์ ดร.โดม สิทธิเวทย์)

คณะท�างาน

7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

(อาจารย์เสถียร ปุรณะวิทย์)

คณะท�างาน

8. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม มวงมี)

คณะท�างาน

9. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว

(ผู้ชวยศาสตราจารย์เอนก สูตรมงคล)

คณะท�างาน

10. ผู้ชวยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

(รองศาสตราจารย์สุกัญญา บูรณเดชาชัย)

คณะท�างาน

11. อาจารย์เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์ คณะท�างาน

12. นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท คณะท�างาน

13. ผู้อ�านวยการกองกฎหมาย

(นางสาวสุชาดา มณีสุธรรม)

คณะท�างาน

14. ผู้อ�านวยการกองคลังและทรัพย์สิน

(นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองค�า)

คณะท�างาน

15. ผู้อ�านวยการกองบริการการศึกษา

(นางนิตยา โคตรศรีเมือง)

คณะท�างาน

16. ผู้อ�านวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(นางสาวอรวรรณ บุญบ�ารุง รักษาการแทน)

คณะท�างาน

17. ผู้อ�านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

(นางสาวเสาวณีย์ ส�าราญสุข)

คณะท�างาน

18. ผู้ชวยอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคล

(นายเจริญ ชินวานิชย์เจริญ)

คณะท�างานและเลขานุการ

19. ผู้อ�านวยการกองแผนงาน

(นางสาวเนาวรัตน์ ดรุณศรี)

คณะท�างานและผู้ชวยเลขานุการ

20. นางสาวเสวิตา บุญเชิด ผู้ชวยเลขานุการ

21. นางสาวศรุดา ออนจันทึก ผู้ชวยเลขานุการ
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