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ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550
มาตรา 21 (19) สภามหาวิ ท ยาลั ย มี อ� ำ นาจและหน้ า ที่ รั บ รอง
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ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ในป ที่ ล  ว งมา และแผนงานที่ จ ะจั ด ทํ า
ในป ตอไป
มหาวิทยาลัยบูรพาด�ำเนินการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นผลการด�ำเนินงานตามพันธกิจ
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อธิการบดี
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บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ด�ำเนินการส่งเสริม
งานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ�ำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
การกีฬา รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยบูรพาได้ด�ำเนินกิจกรรมตามพันธกิจ ดังนี้

ด้านการจัดการศึกษา
ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 233 หลักสูตร จ�ำแนกเป็นระดับ
ปริญญาตรี 109 หลักสูตร ปริญญาโท 81 หลักสูตร และปริญญาเอก 43 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษา
ร่วมกับต่างประเทศ 12 หลักสูตร มีนิสิตใหม่ 7,087 คน จ�ำแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 6,724 คน ปริญญาโท 310 คน
และปริญญาเอก 53 คน และมีนิสิตทั้งหมด 40,949 คน จ�ำแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 35,318 คน ระดับปริญญา
โท 4,378 คน และระดับปริญญาเอก 1,253 คน มีผู้ส�ำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 10,430 คน จ�ำแนก
เป็น ระดับปริญญาตรี 8,600 คน ระดับปริญญาโท 1,777 คน และระดับปริญญาเอก 53 คน นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
บูรพายังเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา จ�ำนวน 5 หลักสูตร มีผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาในปกี ารศึกษา 2559 จ�ำนวน 135 คน และเปิดสอนระดับปฐมวัยถึงชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนสาธิต
“พิบูลบ�ำเพ็ญ” มีนักเรียนทั้งหมด 2,859 คน

งานวิจัยและบริการทางวิชาการ
ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยบูรพามีจ�ำนวนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ รวม 459 โครงการ
จ�ำแนกเป็นโครงการจากแหล่งเงินอุดหนุนรัฐบาล 247 โครงการ เงินรายได้สว่ นงาน 200 โครงการ และแหลง่ ทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย 12 โครงการ มีจ�ำนวนนักวิจัยทั้งหมด 465 คน มีงบประมาณอุดหนุนการวิจัย 251,881,119 บาท จ�ำแนก
เป็นงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 146,994,988 บาท (ร้อยละ 58.36) งบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
29,595,471 บาท (ร้อยละ 11.75) และงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 75,290,660 บาท (ร้อยละ
29.89) มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ รวม 818 บทความ จ�ำแนกเป็นรายงานสืบเนื่องระดับชาติ 248 บทความ
รายงานสืบเนื่องระดับนานาชาติ 112 บทความ วารสารระดับชาติ 304 บทความ และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ จ�ำนวน 154 บทความ มีผลงานที่มีการยื่นค�ำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขยายผลเชิง
พาณิชย์ ผ่านศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมด 52 ผลงาน
ส�ำหรับการบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2560 มีจ�ำนวนโครงการบริการวิชาการรวม 398 โครงการ
มีงบประมาณทัง้ สิน้ 186,752,860 บาท ซึง่ ส่วนใหญเ่ ป็นงบประมาณมาจากแหลง่ ทุนอืน่ รวม 151,123,344 บาท (ร้อยละ
80.92) จ�ำนวน 247 โครงการ รองลงมาได้รับจากทุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 29,290,800 บาท (ร้อยละ 15.68) จ�ำนวน
86 โครงการ และจากรายได้มหาวิทยาลัย 6,338,716 บาท (ร้อยละ 3.39) จ�ำนวน 65 โครงการ

การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
มหาวิทยาลัยบูรพามีการด�ำเนินกิจกรรม/โครงการทีแ่ สดงบทบาทน�ำในการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิง่ แวดล้อม
อยา่ งตอ่ เนือ่ ง ผา่ นกิจกรรมสาธารณะ ท�ำนุบำ� รุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา เป็นการบูรณาการทุกพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2560 ได้ด�ำเนินงานโครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม 174 โครงการ ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากแหล่งทุนประเภทต่าง ๆ จ�ำนวน 7,489,182 บาท
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การประเมินคุณภาพองค์กร และผู้บริหาร
ปกี ารศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยบูรพาได้รบั การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ตามระบบ CUPT QA ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 13
ตัวบ่งชี้หลัก และ 4 ตัวบ่งชี้เลือก มีระดับผลการด�ำเนินการอยู่ที่ระดับ 3 และระดับ 4 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้เข้าสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในก�ำกับของรัฐ สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีระดับผลการประเมิน ระดับสูง คะแนน ITA = 72.72 (ถ่วงน�้ำหนัก) อันดับที่ 70 จาก 81
สถาบันอุดมศึกษา

การจัดท�ำงบประมาณและการบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยได้รบั การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จ�ำนวน 2,006.8704 ล้านบาท และงบประมาณเงินราย
ได้มหาวิทยาลัย จ�ำนวน 3,188.1592 ล้านบาทสัดส่วนงบประมาณจากรัฐบาลต่องบประมาณเงินรายได้ เท่ากับ 39 ต่อ
61 ในปีงบประมาณ 2560 มีรายได้ 5,843.9174 ล้านบาท รายจ่ายจริง 4,353.6153 ล้านบาท

การบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพามีพนักงานมหาวิทยาลัย 3,635 คน จ�ำแนกเป็นคณาจารย์ 1,582 คน (ร้อยละ 43.52)
และสนับสนุนวิชาการ 2,053 คน (ร้อยละ 56.48) มีคณาจารย์ด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์ 1,240 คน (ร้อยละ 78.38) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 281 คน (ร้อยละ 17.76) รองศาสตราจารย์ 59 คน (ร้อยละ 3.73) และศาสตราจารย์ 2 คน (ร้อยละ 0.13)
มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี 160 คน (ร้อยละ 10.11) ปริญญาโท 588 คน (ร้อยละ 37.17) และปริญญาเอก 834 คน
(ร้อยละ 52.72) ส�ำหรับพนักงานสนับสนุนวิชาการมีวฒ
ุ กิ ารศึกษาต�ำ่ กว่าปริญญาตรี 601 คน (ร้อยละ 29.27) ปริญญาตรี
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
มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำ� เนินการสร้างเครือขา่ ยความรว่ มมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาตา่ งประเทศ 87
ความรว่ มมือ โดยในปงี บประมาณ 2560 ได้มกี ารลงนามข้อตกลงความรว่ มมือและมีการด�ำเนินกิจกรรมตา่ ง ๆ กับสถาบัน
การศึกษาและองค์กรต่างประเทศ 20 แห่ง มีอาจารย์ชาวต่างประเทศ 77 คน มีจำ� นวนนิสติ ต่างชาติ 364 คน จ�ำแนกเป็น
ระดับปริญญาตรี 191 คน (ร้อยละ 52.47) ปริญญาโท 126 คน (ร้อยละ 34.62) และปริญญาเอก 47 คน (ร้อยละ 12.91)
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มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยู่ภาคตะวันออก มีที่ตั้งอยู่ใน 3 จังหวัด คือ
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 169 ถนนลงหาด
บางแสน ต�ำบลแสนสุข อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ทั้งสิ้น 647 ไร่ และมี
วิทยาเขต 2 แห่ง ได้แก่
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตัง้ อยูท่ อี่ ำ� เภอทา่ ใหม่ จังหวัด
จันทบุรี มีเนือ้ ที่ 450 ไร่ นอกจากนีย้ งั มีพนื้ ทีท่ อี่ ำ� เภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
776 ไร่ อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 179 ไร่ และอ�ำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
897 ไร่
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อที่ 1,369 ไร่
ความเป็นมาก่อนทีจ่ ะมาเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา เริม่ ในปี พ.ศ. 2492
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงขึ้นที่ซอยประสานมิตร
อ�ำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร จนถึงปี พ.ศ. 2497 จึงได้รับการยกฐานะขึ้น
เป็น “วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร” ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 ได้ขยาย
วิทยาเขตออกไปอีก 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน และวิทยาลัย
วิชาการศึกษาบางแสน ในส่วนของวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนได้มีการ
วางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2498 ที่ต�ำบลแสนสุข อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี นับแต่นั้นมาวันที่ 8 กรกฎาคม ของทุกปีจึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย เรียกว่าวัน “แปดกรกฎ” วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน จึง
เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศที่ได้จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค สังกัด
กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 วิทยาลัยวิชาการศึกษา
บางแสนได้รับโอน “โรงเรียนพิบูลบ�ำเพ็ญ” สังกัดกรมสามัญศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ที่
ต�ำบลแสนสุข อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อปรับปรุงให้เป็นโรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลัย โดยตั้งชื่อใหม่ว่า โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาบางแสน พ.ศ. 2501 มีผู้ส�ำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก จ�ำนวน 35 คน
หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2505 ได้เปิดรับบุคคลที่มีวุฒิ ป.ม. หรือ พ.ม. หรือ อ.กศ.
หรือ ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาเป็นนิสิตภาคสมทบหลักสูตร การศึกษา
บัณฑิต (กศ.บ.) และในปี พ.ศ. 2514 ได้รบั โอนอาคารเรียน ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ของวิทยาลัยบางแสน สังกัดกรมสามัญศึกษาให้มาเป็นของวิทยาลัยวิชาการศึกษา
บางแสน สังกัดกรมการฝึกหัดครู
ในปี พ.ศ. 2517 วิ ท ยาลั ย วิ ช าการศึ ก ษาได้ เ ปลี่ ย นฐานะ
เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ย้ายมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2517
ดังนั้น
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BURAPHA
UNIVERSITY

วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน จึงเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และได้เพิม่ สาขาวิชาในการผลิต
บัณฑิตมากขึ้น มีการพัฒนากิจกรรมตามภารกิจเจริญรุดหน้าตามล�ำดับ
ในปี พ.ศ. 2533 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 จึงได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533 ซึง่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 131 ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมามหาวิทยาลัย
บูรพา ได้ตอบสนองหลักการทีว่ า่ การศึกษานัน้ ประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง จึงขยายวิทยาเขต 2 แห่ง
คือ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ตั้งวิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีขึ้นเป็นแห่ง
แรก เปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2539 และในปีต่อมาวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2540 จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ขึ้นเป็นแห่งที่ 2 เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2541 ภายหลังได้มีการประกาศของ
มหาวิทยาลัยใช้ชื่อว่า วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตสระแก้ว
มหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญ ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยการเปลี่ยนสถานภาพ
จากมหาวิทยาลัยส่วนราชการ เป็นมหาวิทยาลัยในการก�ำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 125 ตอนที่ 5 ก ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 1 เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมในมีรปู เลขไทย “๙” อยูต่ รงกลาง ล้อมรอบด้วยกนกเปลวเพลิงด้านบน
มีรัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข ๙ เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอกเบื้องบนมีค�ำว่า “สุโข ป̣ าปฏิลาโภ”
เบื้องล่างมีค�ำว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา”
แบบที่ 2 เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมในมีรปู เลขไทย “๙” อยูต่ รงกลาง ล้อมรอบด้วยกนกเปลวเพลิงด้าน
บนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข ๙ เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอกเบื้องบนมีค�ำว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา”
เบื้องล่างมีค�ำว่า “BURAPHA UNIVERSITY”

ความหมายของตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
1. ตราเป็นรูปทรงกลม ล้อมรอบด้วยชื่อมหาวิทยาลัย และพุทธศาสนสุภาษิตประจ�ำมหาวิทยาลัยว่า
“สุโข ป̣ าปฏิลาโภ” มีความหมายว่า ความได้ปัญญาให้เกิดสุข
2. ตรงกลางเป็นรูปเลขไทย “๙” หมายถึง รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
3. มีกนกเปลวเพลิงล้อมรอบ หมายถึง ความรุ่งโรจน์และความรุ่งเรือง
4. รัศมีประกอบมี 8 แฉก หมายถึง จังหวัดในภาคตะวันออก 8 จังหวัด และฐานเดิมทั้ง 8 วิทยาเขต
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ด้านล่างเป็นเส้นโค้ง หมายถึง ความเคลื่อนไหวและการพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด

ปณิธานมหาวิทยาลัยบูรพา
1. ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา ใฝ่หาความรู้ และคุณธรรม
2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. เป็นทีพ่ งึ่ ทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ชีน้ ำ� แนวทางการพัฒนาแกส่ งั คม โดยเฉพาะภาคตะวันออก
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สีประจ�ำ

มหาวิทยาลัย
ต้นไม้ประจ�ำ
มหาวิทยาลัย
ต้นมะพร้าว

สีประจ�ำมหาวิทยาลัยคือ สีเทา - ทอง
สีเทาเป็นสีของสมอง หมายถึง ความเจริญทางสติปัญญา
สีทอง หมายถึง คุณธรรม
สีเทา - ทอง หมายความว่า บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นผู้กอปรด้วยสติปัญญา และคุณธรรม

วันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย

8 กรกฎาคม (แปดกรกฎ)

ค�ำขวัญ

ความได้ปัญญาให้เกิดสุข

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ภารกิจหลัก
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ด�ำเนินการ
ส่งเสริมงานวิจยั เพือ่ สร้างและพัฒนาองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบำ� รุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และ การกีฬา รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
ขุมปญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผนดิน
Wisdom of the East for the Future of the Nation

พันธกิจ
1. ดําเนินการจัดการศึกษาอยางเสมอภาคเทาเทียม ควบคูกับการเสริมสรางเสรีภาพทาง
วิชาการ และการใฝเ รียนรูต ลอดชีวติ บนพืน้ ฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจยั เพือ่ สรา งและพัฒนาองคค วามรูใ นศาสตรแ ขนงตางๆ
และดําเนินการใหบริการทางวิชาการและการถายทอดองคความรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ใหสามารถรองรับตอการเปลีย่ นแปลงและการ
พัฒนาทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเปนพลวัตสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ดาํ เนินการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบตาง ๆ โดยครอบคลุมการ
ทํานุบาํ รุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทัง้ แสดงบทบาทนําในการพัฒนาสังคมชุมชนและ
สิ่งแวดลอมอยางต่อเนื่อง
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โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการบริหารงาน
การเงินและทรัพย์สิน
คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์
ประจำ�มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย*

นายกสภา
มหาวิทยาลัย

อธิการบดี

รองอธิิการบดี

คณะกรรมการผู้ประสานงาน
สำ�นักงานอธิการบดี

- ผู้อำ�นวยการกอง
- ผู้อำ�นวยการศูนย์
- ผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา
สภาพนักงาน

ผู้ช่วยอธิการบดี
หัวหน้าสำ�นักงานอธิการบดี

คณะกรรมการอื่น ๆ
หัวหน้าสำ�นักงาน
สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำ�มหาวิทยาลัย
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

สภาวิชาการ

คณะกรรมการอื่นๆ
คณบดี/ ผู้อำ�นวยการ
(คณะ/ วิทยาลัย)
คณะกรรมการ
ประจำ�ส่วนงาน

- หัวหน้าสำ�นักงานคณบดี
- หัวหน้าสำ�นักงานจัดการศึกษา
- หัวหน้าสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
- ผู้อำ�นวยการศูนย์
- ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล
- ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
- หัวหน้าหน่วยงาน
- หัวหน้าฝ่าย

ผู้อำ�นวยการ
(สำ�นัก/ สถาบัน)
คณะกรรมการ
ประจำ�ส่วนงาน

- ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
- ผู้อำ�นวยการสถาบัน

หมายเหตุ : เส้นทึบ ( ) แทนสายบังคับบัญชา เส้นประ (----) แทนสายงานที่ปรึกษาหรือสายประสานงาน
* คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2559 ยังไม่มีการแต่งตั้ง
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โครงสร้างองค์การมหาวิทยาลัยบูรพา
คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยบูรพา

สภาวิชาการ

สภามหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้ง
โดยสภามหาวิทยาลัย

สภาพนักงาน

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้ง
โดยมหาวิทยาลัย

ส�ำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย

ส�ำนักงาน
อธิการบดี

คณะ
วิทยาลัย

สถาบัน
ส�ำนัก

1. สถาบันภาษา
1. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2. สถาบันวิทยาศาสตร์
2. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ทางทะเล
3. คณะพยาบาลศาสตร์
3. ส�ำนักคอมพิวเตอร์
4. คณะแพทยศาสตร์
4. ส�ำนักบริการวิชาการ
5. คณะดนตรีและการแสดง
5. ส�ำนักหอสมุด
6. คณะเภสัชศาสตร์
6. ส�ำนักพัฒนานวัตกรรม
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
9. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 19. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
20. วิทยาลัยนานาชาติ
10. คณะโลจิสติกส์
11. คณะวิทยาการสารสนเทศ 21. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
22. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
12. คณะวิทยาศาสตร์
13. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 23. คณะเทคโนโลยีทางทะเล*
24. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์*
14. คณะวิศวกรรมศาสตร์
25. คณะอัญมณี*
15. คณะศิลปกรรมศาสตร์
26. คณะเทคโนโลยีการเกษตร**
16. คณะศึกษาศาสตร์
27. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์**
17. คณะสาธารณสุขศาสตร์
28. โครงการจัดตัง้ คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ**
18. คณะสหเวชศาสตร์
หมายเหตุ : เส้นทึบ ( ) แทนสายบังคับบัญชา เส้นประ (---) แทนสายงานที่ปรึกษาหรือ สายประสานงาน
* หมายถึง หน่วยงานในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
** หมายถึง หน่วยงานในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหัวหน้าส่วนงาน
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ประธานกรรมการ
รศ. ดร.อานนท์ เที่ยงตรง

กรรมการ

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิริยานุวัฒน์ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์

ดร.บุญปลูก ชายเกตุ

ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ

รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย

พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

รศ.ดร.สนธิ เตชานันท์

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายสุทน เฉื่อยพุก
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นายขจร จิตสุขุมมงคล

นายทวีศักดิ์ นาโสก

นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท

รายงานประจ�ำปี 2560

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา

อธิการบดี
รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
(เริ่ม 11 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน)

รองอธิการบดี

รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(เริ่ม 2 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน)

ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(เริ่ม 13 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน)

รศ.ดร.โดม สิทธิเวทย์
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคล
(เริ่ม 20 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน)

รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี
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)
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ผู้ช่วยอธิการบดี
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อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการคลังและกฎหมาย
(เริ่ม 25 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน)

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

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

รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(25 ตุลาคม 2559 – 7 กรกฎาคม 2560)

ผศ.นพ.สมชาย ยงศิริ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(เริ่ม 8 กรกฎาคม 2560 – ปัจจุบัน)

ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา
(เริ่ม 25 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน)

ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
(เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน)

ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคล
(เริ่ม 2 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน)

นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
(เริ่ม 1 ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน)

ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บ�ำรุง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(เริ่ม 28 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน)

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

ผศ.ดร.ธนัฏฐ์ตฤณ บุนนาค
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว
(เริ่ม 28 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน)

รายงานประจ�ำปี 2560
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หัวหน้าส่วนงาน

ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

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. ว่าที่เรือตรี 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

หัวหน้าส่วนงาน

รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์
(ถึง 21 พฤศจิกายน 2560)

คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล (ถึง 23 ตุลาคม 2560)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์
(เริ่ม 22 พฤศจิกายน 2559–ปัจจุบัน)

ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์

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

รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
(เริ่ม 9 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน)

ดร.สุรินทร์ อินทะยศ
คณบดีคณะอัญมณี

ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

ดร.กุมุทินี วรสุวรรณ

ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (ถึง 31 มีนาคม 2560)
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คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (เริ่ม 1 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน)

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
(ถึง 8 มกราคม 2560)

รายงานประจ�ำปี 2560
หัวหน้าส่วนงาน

ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา

ผศ.ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักคอมพิวเตอร์
(ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2560)

ดร.พิชัย สนแจ้ง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนานวัตกรรม

รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าส�ำนักงานอธิการบดี
(เริ่ม 23 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน)

ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี
ผู้อ�ำนวยการสถาบันภาษา

ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ
ผู้อ�ำนวยการสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริการวิชาการ

นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุด

นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท
หัวหน้าส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย

รักษาการผู้อ�ำนวยการส�ำนักคอมพิวเตอร์
(17 กุมภาพันธ์ 2560 - 23 มีนาคม 2560
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักคอมพิวเตอร์
(เริ่ม 24 มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน)
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การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา มีการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น
1) การศึกษาในระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ”
2) การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา และ
3) หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
1. ระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
- ระดับปฐมวัย
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 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)
ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มีนักเรียนทั้งหมด 2,859 คน แบ่งเป็นระดับก่อนประถม
298 คน ระดับประถมศึกษา 984 คน ระดับมัธยมต้น 611 คน และระดับมัธยมปลาย 966 คน
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน เปิดสอน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ในปีการศึกษา 2559
มีผู้ส�ำเร็จการศึกษา จ�ำนวน 135 คน
3. ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียน
การสอนทั้งหมด 233 หลักสูตร จ�ำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 109 หลักสูตร ปริญญาโท 81 หลักสูตร และปริญญาเอก
43 หลักสูตร เมื่อจ�ำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า เป็นกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 21
รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 15 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 7
ทั้งนี้หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีมากที่สุดเนื่องจากหลักสูตรมีการจ�ำแนกเป็นสาขาย่อย
เช่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน แต่หลักสูตรใน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจะไม่มีสาขาย่อย เช่น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
แสดงรายละเอียดดังนี้
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สัดสวนรอยละของหลักสูตร จำแนกตามกลุมสาขาวิชา ปการศึกษา 2556 - 2560
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

32% 34% 33%
(38)

(41)

(41)

14%(16)

14%(17)

14%(17)

34% 36%
(39)

(39)

33% 34% 35%
(27)

(29)

(31)

15%(17)

16%(18)

17%(14)

18%(15)

16%(14)

54% 52% 53%
(63)

(63)

(65)

51% 48%
(58)

50% 48% 49%

(52)

(41)

2556 2557 2558 2559 2560

(41)

(43)

36% 37%
(30)

(30)

17%(14)

17%(14)

34% 35% 38%

47% 46%
(39)

(15)

9%(3)

8%(3)

10%(4)

(20)

(21)

(21)

35% 35%
(15)

(15)

16%(7)

16%(7)

49% 49%
(21)

(21)

2556 2557 2558 2559 2560

ปริญญาโท

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(13)

57% 57% 52%

(37)

2556 2557 2558 2559 2560

ปริญญาตรี

(12)

ปริญญาเอก

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จ�ำนวนหลักสูตร จ�ำแนกตามระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2559 - 2560
กลุ่มสาขาวิชา/
ปีการศึกษา/ ระดับการศึกษา

ตรี

กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ 58
(51%)
สังคมศาสตร์
กลุ ่ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ 17
(15%)
สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 39
(34%)
เทคโนโลยี
114
รวมทุกกลุ่มสาขาวิชา
(48%)

ปีการศึกษา 2559
โท
เอก

รวม

39
21
(47%) (49%)
14
7
(17%) (16%)
30
15
(36%) (35%)
83
43
(35%) (18%)

118
(49%)
38
(16%)
84
(35%)
240
(100%)

ตรี

ปีการศึกษา 2560
โท
เอก

52
37
21
(48%) (46%) (49%)
18
14
7
(17%) (17%) (16%)
39
30
15
(36%) (37%) (35%)
109
81
43
(47%) (35%) (18%)

เปรียบเทียบจำนวนหลักสูตร
ปการศึกษา 2559 - 2560
300
200
100

240 233
114 109

83

81

43

43

0
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

รวม
110
(47%)
39
(17%)
84
(36%)
233
(100%)

มหาวิทยาลัยบูรพามีหลักสูตรทีจ่ ดั การเรียนการสอนรว่ มกับตา่ งประเทศ โดยแบง่ เป็นหลักสูตร 1 ปริญญา และ
หลักสูตร 2 ปริญญา ซึ่งหลักสูตร 1 ปริญญา ผู้เรียนจะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ส�ำหรับหลักสูตร 2 ปริญญา
จะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยที่ร่วมจัดการการเรียนการสอนในต่างประเทศ ส�ำหรับ
ปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา/
ส่วนงาน
คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติ
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ระดับการศึกษา/หลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี)

ชื่อมหาวิทยาลัย
ที่จัดการศึกษาร่วม

University of
Northern Corolado
University of
Northern Corolado
University of
Northern Corolado
- Beijing Union
University
- Yunnan Minzu
University
- Business and Hotel
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร
Management School
Switzerland
(หลักสูตรนานาชาติ)
- Appalachian State
University
- Montpellier
Business School
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- Business and Hotel
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Management School
(หลักสูตรนานาชาติ)
Switzerland
- Appalachian State
University
- Montpellier
Business School
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- Business and Hotel
สาขาวิชาการจัดการการบริการ Management School
และการท่องเที่ยวนานาชาติ
Switzerland
(หลักสูตรนานาชาติ)
- Appalachian State
University
- Montpellier
Business School

รายงานประจ�ำปี 2560

ชื่อปริญญาที่ได้
การให้ปริญญา
จากมหาวิทยาลัย
ที่จัดการศึกษาร่วม 1 ปริญญา 2 ปริญญา

Bachelor
of Science
Bachelor
of Science
Bachelor
of Science
Bachelor
of Art



*



*



*



*

Bachelor
of Arts



*

Bachelor
of Business
Administration



*

Bachelor
of Business
Administration



*
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รายงานประจ�ำปี 2560
กลุ่มสาขาวิชา/
ส่วนงาน
วิทยาลัยนานาชาติ

คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว

ระดับการศึกษา/หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อมหาวิทยาลัย
ที่จัดการศึกษาร่วม

- Business and Hotel
Management School
Switzerland
- Appalachian State
University
- Montpellier
Business School
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต Montpellier
สาขาวิชาการจัดการการ
University 2
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

ชื่อปริญญาที่ได้
การให้ปริญญา
จากมหาวิทยาลัย
ที่จัดการศึกษาร่วม 1 ปริญญา 2 ปริญญา

Bachelor
of Business
Administration

Master of
Management
(International
Business)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Montpellier Business Master in
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก School
European
management
จ�ำนวนหลักสูตรรวมทั้งหมด



*
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หมายเหตุ : * หมายถึงในเล่มหลักสูตรระบุให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว แต่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ และส่งนิสิตไปเรียนกับมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาร่วม หากนิสิตลงทะเบียนเรียนครบและจบตาม
เงื่อนไขก็จะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยที่ร่วมจัดการศึกษาด้วย

การด�ำเนินการด้านนิสิต
นิสิตใหม่
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพามีการรับเข้านิสิตใหม่ จ�ำนวน 7,087 คน จ�ำแนกเป็นระดับปริญญา
ตรี 6,724 คน (ร้อยละ 94.88) ระดับปริญญาโท 310 คน (ร้อยละ 4.37) ระดับปริญญาเอก 53 คน (ร้อยละ 0.75) และ
นิสิตใหม่มหาวิทยาลัยบูรพา ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมาคือกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในทุกระดับการศึกษา ทั้งนี้ทุกกลุ่มสาขาวิชามีการ
เพิ่ม/ ลดของจ�ำนวนนิสิตอย่างไม่มีแนวโน้ม แสดงรายละเอียดดังนี้

จำนวนนิสิตใหม ปการศึกษา 2556 - 2560 จำแนกตามระดับการศึกษา
14000

11,887

12000

12,297
10,266

10,130

10000
8000

6,724

6000
4000
2000
0

2,251

2,080

223

219

1,308
139

927
81

2556

2557

2558

2559

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี

310
53

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ

จ�ำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 จ�ำแนกตามระดับการศึกษาและกลุ่มสาขาวิชา
จำนวนนิสิตใหม ปการศึกษา 2560 จำแนกตามระดับการศึกษาและกลุมสาขาวิชา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท
50,
16.13%

1,023 ,
15.21%
2,207 ,
32.82%

ปริญญาเอก

3,494 ,
51.96%

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

73,
23.55%

15,
28.30%
187,
60.32%

3, 5.66%

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

35,
66.04%

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุม่ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

22
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นิสิตทั้งหมด

23

ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพามีนิสิตทั้งหมด จ�ำนวน 40,949 คน จ�ำแนกเป็นระดับปริญญาตรี
35,318 คน (ร้อยละ 86.25) ระดับปริญญาโท 4,378 คน (ร้อยละ 10.69) ระดับปริญญาเอก 1,253 คน (ร้อยละ 3.06)
และนิสิตส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมาคือกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ในทุกระดับการศึกษา ทัง้ นีท้ กุ กลุม่ สาขาวิชามีการเพิม่ / ลดของจ�ำนวน
นิสิตอย่างไม่มีแนวโน้ม แสดงรายละเอียดดังแผนภูมิต่อไปนี้
50,000

จำนวนนิสิตทั้งหมด ปการศึกษา 2556 - 2560 จำแนกตามระดับการศึกษา
42,057

41,578

40,622

37,683

35,318

8,560
1,401

7,795
1,476

6,972
1,496

5,292
1,273

4,378
1,253

2556

2557

2558

2559

2560

40,000
30,000
20,000
10,000
0

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ

จ�ำนวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2560 จ�ำแนกตามระดับการศึกษาและกลุ่มสาขาวิชา
จำนวนนิสิตทั้งหมด ปการศึกษา 2560 จำแนกตามระดับการศึกษาและกลุมสาขาวิชา
ปริญญาโท

ปริญญาตรี

449 ,

4,665

10.26%

13.21%

11,022 ,
31.21%

19,631
,

55.58%

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

97 , 7.74% ปริญญาเอก
94 , 7.50%

742 ,
16.95%
3,187 ,
72.80%

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1,062 ,
84.76%

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยบูรพามีผู้ส�ำเร็จการศึกษาจ�ำนวน 10,430 คน จ�ำแนกเป็นระดับปริญญา
ตรี 8,600 คน (ร้อยละ 82.45) ระดับปริญญาโท 1,777 คน (ร้อยละ 17.04) ระดับปริญญาเอก 53 คน (ร้อยละ 0.51)
ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมาคือกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในทุกระดับการศึกษา แสดงรายละเอียดดังนี้

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2555 - 2559 จำแนกตามระดับการศึกษา
11,093

12,000
10,000
7,063

8,000

8,190

9,001

8,600

1,697

1,777

6,000
4,000
2,000
0

3,511

2,500

2,576

100

132

221

174

53

2555

2556

2557

2558

2559

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ

ภาวะการมีงานท�ำของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ในปีการศึกษา 2558 มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ส�ำเร็จการศึกษาจ�ำนวน 9,000 คน และมีบัณฑิตที่
ตอบแบบส�ำรวจภาวะการได้งานท�ำทั้งสิ้น 8,720 คน คิดเป็นร้อยละ 96.89 จากการส�ำรวจพบว่า มีบัณฑิตที่ส�ำเร็จ
การศึกษาได้งานท�ำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี จ�ำนวน 6,617 คน คิดเป็น ร้อยละ 75.87
ยังไม่ได้งานท�ำ จ�ำนวน 1,694 คน คิดเป็นร้อยละ 19.42 และก�ำลังศึกษาต่อ จ�ำนวน 411 คน คิดเป็นร้อยละ 4.71 และ
ในปีการศึกษา 2558 นี้ ผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3.98 คะแนน
รอยละการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา 2554 - 2558

100.00
80.00

78.04 77.32 75.87 75.87
71.81

5.00
4.00

60.00

3.00

40.00

2.00

20.00

1.00

0.00
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ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา 2554 - 2558

รายงานประจ�ำปี 2560

3.86

3.92

3.94

4.04

3.98

2554

2555

2556

2557
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ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จดั หาทุนการศึกษาประเภทตา่ ง ๆ เชน่ ทุนมูลนิธิ กองทุน ฯลฯ เพือ่ ชว่ ยเหลือ สนับสนุน
นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยได้จนส�ำเร็จการศึกษา จากการส�ำรวจทุนการศึกษาโดย
กองกิจการนิสิต พบว่าในปีการศึกษา 2560 นี้ มีทุนสนับสนุนนิสิต จ�ำนวน 1,262 ทุน เป็นเงิน 15,154,580 บาท
ประเภททุน
พระราชทานฯ
กองทุน
มูลนิธิ
เงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาครัฐ
เอกชน
รวมจ�ำนวนทุน

จ�ำนวนทุน
23
11
146
857
30
195
1,262

จ�ำนวนเงิน (บาท)
1,647,890
55,000
2,687,000
5,934,040
1,147,400
3,683,250
15,154,580

นิสิตได้รับรางวัล
มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนิสิตอย่างรอบด้าน ซึ่งครอบคลุมความรู้
ความเข้าใจ และความสามารถในการประยุกต์ศาสตร์ทศี่ กึ ษาในทางปฏิบตั ใิ ห้เป็นทีป่ ระจักษ์และเป็นทีย่ อมรับทัง้ ในระดับ
ชาติและระดับนานาชาติ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม อย่างเป็นรูปธรรมและมีความเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา
และคุณภาพ “ในเชิงการเป็นพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพของสังคม” ครอบคลุมการด�ำรงตนการยึดมัน่ ในหลักคุณธรรมจริยธรรม
ที่ ดี ง ามตามขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมไทย รวมทั้ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยในปีการศึกษา 2560 มีนิสิตได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้
นายณั ท กร เกษมส� ำ ราญ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ได้ รั บ รางวั ล
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจ�ำปีการศึกษา 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 6
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

นางสาวไอลดา ภูท่ อง นายปัณณ์ อาจสามารถศิริ นายเมธาสิทธิ์ บุญคุม้
นายเกรียงไกร สุขพิมาย นายเจริญ โสภาชื่น และนางสาวธิดาวรรณ
ชืน่ อารมณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รบั รางวัลชนะเลิศ อันดับ
1 จากผลงาน “ทางเลือก” ในการประกวดการเขียนเรือ่ งสัน้ การออกแบบ
โปสเตอร์ และการประกวดหนังสั้นในโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง”
ประจ� ำ ป ี 2559 จากคณะกรรมการพั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ธรรม
นิสิตนักศึกษา เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งตัวแทนนิสติ วิชาเอกภาษาไทย
เข้ า ร่ ว มโครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าล
“มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�ำไพพรรณี เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 สรุปผลการประกวดดังนี้
1. นายจตุ ร งค์ จั น ต๊ ะ นาเขต ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1
การประกวดสุนทรพจน์ ระดับภาคตะวันออก
2. นางสาวปิยะวรรณ์ จันทร์ฉวี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดร้องเพลงระดับภาคตะวันออก
3. นายธวัชชัย สุปปะมา ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดร้องเพลง
ระดับภาคตะวันออก
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นางสาวปฐมาวดี ศิ ล าลาย คณะวิ ท ยาศาสตร์
ได้รับรางวัล The best poster scientific presentation
award จากงานวิจัยหัวข้อ “Synthesis of 1-acetyl-10triazolegenipin 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 ส่งนิสิตเข้าน�ำเสนอผลงาน
วิ ช าการในงานประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ the 8 th
International Conference on Public Health Among
Greater Mekong Sub-regional Countries: Moving
Toward Universal Health Coverage: Strengthening
Quality of Care ในการนี้ นางสาวรัตติยา อ่อนสุระทุม
ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การน� ำ เสนอแบบโปสเตอร์ และ
นางสาวพรธิภา ไกรเทพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การน�ำเสนอแบบโปสเตอร์ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักร
กัมพูชา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
นายก� ำ สิ น จงสมบั ติ เ จริ ญ นายธนกร อ้ อ ยกาม
นายพีระพล ดวงมณี และนายจิรัชฐ์ธรรม ป้อมบรรพต
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า ได้ รั บ รางวั ล โปสเตอร์ ดี เ ด่ น
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
นางสาวชุ ติ ม า กู บ กระโทก คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ ได้ รั บ รางวั ล รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1
จากการประกวดเขี ย นเรี ย งความภาษาเกาหลี ครั้ ง ที่ 3
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

นิสิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และนิสิตสาขาวิชาการจัดการบริการสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ กลุ่มเยาวชนท�ำดีเพื่อแผ่นดินสภากาชาดไทย ในโครงการ “ขอท�ำดีเพื่อแผ่นดิน” สานต่อ
พระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ จากโครงการพิชิตขยะด้วยขยะ และโครงการขวดน�้ำ สู่ความพอเพียง
จากส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

นางสาวมาริษา ตะติยะรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ประจ�ำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559
2. รางวั ล ชนะเลิ ศ การแข ่ ง ขั น เขี ย นเรี ย งความและ
พู ด สุ น ทรพจน์ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา จากการแข่ ง ขั น
PIM LANGUAGE COMPTITION ครั้ ง ที่ 2 ณ สถาบั น
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560
นางสาวนรารักษ์ ศักดาปรีชา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน
เขี ย นเรี ย งความและพู ด สุ น ทรพจน์ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
จากการแข่งขัน PIM LANGUAGE COMPTITION ครั้งที่ 2
ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
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นายอัษฎา จันหยู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะ
ภาษาจีน “วิจิตรสยาม” จัดโดยส�ำนักงานใหญ่ฮั้นปั่น
ประจ�ำประเทศจีน ร่วมกับการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
Thai-ASEAN+6 Business Promotion Association
และศูนย์สอบวัดความรู้ภาษาจีนในอาเซียน เมื่อวันที่ 4
มีนาคม พ.ศ. 2560
นางสาวนันทภัค เบ็ญจะวัฒนา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โครงการสะพานสู ่ ฝ ั น ภาษาจี น จากส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม
การเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ เมือ่ วันที่ 5 เมษายน
พ.ศ. 2560

นางสาวกุลนาถ มาลารัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันประกวด
สุนทรพจน์ภาษาเกาหลี “Sam Neung, Korea Day”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม
พ.ศ. 2560

นายอัษฎา จันหยู นายเอกวุฒิ ปานด�ำ นางสาววริษา
เนียมจันทร์ นางสาวจณิตสตา ศรีราจันทร์ นางสาวทนัญญา
สุ ข น�้ ำ ค� ำ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ โครงการประกวดพากษ์ เ สี ย ง
ภาพยนตร์ ภ าษาจี น เฉลิ ม ฉลองเทศกาลโคมไฟ
ณ ศูนย์จนี ศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์
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 และท่องเที่ยวที่ประเทศ
สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 19 – 21 มกราคม พ.ศ. 2560

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันเฉลิมฉลองครบรอบ 160 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการฑูตไทย-ฝรั่งเศส ประจ�ำปี 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีนิสิต
จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล ดังนี้
• นายศักย์ศรณ์ ภัทรเวสารัช ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขัน
ตอบค�ำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส-ไทย
• นางสาวเบญญาภา ชัยเฉลิมเดช นายพงศธร ทรัพย์สิทธิกร นางสาวรัตนาภรณ์ เชือดขุนทด นางสาวนวพร
ปันจันทึก และนางสาวมัทนา วงษ์ดี ได้รับรางวัลที่ 1 การแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
• นายโตมร จูทะพล ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันเขียนตามค�ำบอกเป็นภาษาฝรั่งเศส
• นางสาวศิรประภา สละทาน ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส
• นางสาวปัฐฑิตา สุวณิชย์ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการ
• นายวชิรพล เกตุแสนสี และนางสาวมนัชญา ช่วยชาติ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อฯ

นางสาวสวรส จั น ทร์ อั ก ษร คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 จากการ
ประกวดสุนทรพจน์เกาหลี ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

นายเอกวุ ฒิ ปานด� ำ และนางสาวแก้ ว ตา แย้ ม พั ก ตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชมเชย ในการ
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ครั้งที่ 8 ณ สถาบันขงจื่อ
แห ่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายน
พ.ศ. 2559
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คณะอนุ ก รรมการสาขาวิ ศ วกรรมปฐพี ในคณะกรรมการ
สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์
จัดการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 มีนสิ ติ จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัล ดังนี้
- นายอัษฎาวุษ ตันพงษ์ และนายอนุรักษ์ สุขรักษ์ ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ในหัวข้อ “การออกแบบอุปกรณ์วัดแรงดันดิน
ด้านข้างด้วยเทคนิคสมดุลของแรงดันลม”
- นายวีระยุทธ วงศาโรจน์ และนายชนกันต์ โคจรนา ได้รบั รางวัล
เหรียญเงิน ในหัวข้อ “การออกแบบโหลดเซลล์ทนแรงดันน�้ำ
ส�ำหรับเครื่องทดสอบหาค่าก�ำลังดินในแบบสามแกน”
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการแข่งขันนวัตกรรม
24 ชั่วโมงประเทศไทย เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ อาคาร KX (The Knowledge Exchange) ในการนี้ นิสิตจาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 รายชื่อสมาชิกในทีมประกอบด้วย นายพนิต
มงคลสิทธิศลิ ป์ นายจิรายุส คงวัน นายวีรวัฒน์ บุญโต นางสาวปรียาพร
แสนสุริวงค์ นางสาวศิรินารถ ปล่องทอง นายศุภกร ชุ่มทรวง และ
นายวรภพ ชวนแพ โดยมี อ.ดร.สัญชัย เอียดปราบ และ ดร.สิทธิภัส์
เอื้ออภิวัชร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ในการแข่งขันไม่มีทีมใดได้รับ
รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1
นายณัทกร เกษมส�ำราญ นายภูเบศวร์ พอดี และนายพีรพล
อินธิกาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน
การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน IoT (Internet of
Things) ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า จากผลงาน “Cerulean
Mark 5s LED Phototherapy เครื่องส่องไฟรักษาทารกตัวเหลืองที่
ผสานการท�ำงาน Line notification & Thingspeak datalogger”
โดยมี ผศ.ดร.นรรั ต น์ วั ฒ นมงคล และ รศ.วิ รุ ฬ ห์ ศรี บ ริ รั ก ษ์
เป็นที่ปรึกษา โดยได้รับเงินรางวัล เหรียญทอง และโล่เกียรติยศ
จากรั ฐ มนตรี ก ระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม เมื่ อ วั น ที่
21 กันยายน พ.ศ. 2560

นายณัทกร เกษมส�ำราญ นายภูเบศวร์ พอดี และ
นายพี ร พล อิ น ธิ ก าย คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ได้ รั บ
รางวัลพัฒนาผลงาน จากส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์ ก ารมหาชน) ในงานมหกรรมวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แ ห ่ ง ชาติ 2560 จากโครงการ
“Cerulean Mark 5 Phototherapy for Neonatal
Hyperbilirubinemia” เมื่ อ วั น ที่ 19 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560
นายณัทกร เกษมส�ำราญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลข้อเสนอด้านอวกาศดีเด่น ระดับเยาวชน
ประจ� ำ ปี 2560 โครงการ Asian Try Zero-G
ภายใต้ โ ครงการ National Space Experiment
ในหัวข้อ The water drop orbiting the balls
with electrostatic force โดยได้รับโล่รางวัลจาก
รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
และส� ำ นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ ส นั บ สนุ น
งบประมาณในการแข่ ง ขั น Startup Thailand League
ระดับภูมภิ าค มีนสิ ติ จากมหาวิทยาลัยบูรพาได้รบั เงินสนับสนุน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทีมละ 100,000 บาท เมื่อวันที่
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ดังนี้
- ทีม Conservator (นายสุธรี ตั น์ เอมอิม่ นายศิรพัชร์ สมพงษ์
และนายยุทธพิชัย หลีหลาย คณะวิศวกรรมศาสตร์)
โมเดลธุรกิจระบบแจ้งเตือนเด็กติดอยู่ในรถตู้โรงเรียน
- ทีม Health BaBy (นายภูเบศวร์ พอดี นายณัทกร
เกษมส�ำราญ นายธนาพล เดชาพิบูลย์ และนายครรชิต
เจริญอินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์) โมเดลธุรกิจโคมไฟแก้ปัญหาเด็กทารกตัวเหลือง
- ทีม Tour travel Secue (นายเศรษฐไกร พ่อค้า และนายยุทธภูมิ ลายลักษณ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ)
โมเดลธุรกิจกรุ๊ปท่องเที่ยว
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ส� ำ นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ชลบุ รี จั ด กิ จ กรรมที่ ส ่ ง เสริ ม
ค่านิยมความเป็นไทย 12 ประการ ประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ
“ศาสตร์พระราชา” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีนิสิตคณะศึกษา
ศาสตร์ ได้รับรางวัล ดังนี้
- นายศักดิ์พล ผ่องอักษร นางสาวจุฑามาศ อัมรีย์ และนายธนภูมิ
นรฮีม ได้รบั รางวัลชนะเลิศอันดับหนึง่ จากผลงาน “BE A NEW PERSON”
- นายณัฐดนัย โพธิขำ� นางสาวแก้วกาญจนา ทองมาก และนายพชร
จีนวัตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงาน “What’s on your mind?”
นางสาวศิ ริ รั ต น์ ดี ส อน นางสาวสุ ภ าวดี แช่ อุ ้ ย และนางสาวเบญจวรรณ นิ ส กนิ ล กุ ล ได้ รั บ รางวั ล ผลงาน
ระดับเหรียญทอง ผลงานที่ 1 จากผลงาน “เพียงพอที่พอเพียง”
นางสาววลั ย พร ทองแท่ ง นางสาวกาญจนา คนกล้ า และนางสาวเจนจิ ร า มาล้ น ได้ รั บ รางวั ล ผลงาน
ระดับเหรียญทอง ผลงานที่ 2 จากผลงาน “สายธารพระเมตตา”
นางสาวทวิพร ดีเลิศ นางสาวณัชญา สุวรรณโชติ และนายตะวัน สีหนาท ได้รับรางวัลผลงานระดับเหรียญทอง
ผลงานที่ 3 จากผลงาน “ความกตัญญูสู่วิธีประชา”
นายบริพัฒน์ ทัพพงษ์ นายอัษฎาวุธ เกรกกุลพัฒนา และนายเกียรติศักดิ์ โชติรัตนธ�ำรง ได้รับรางวัลผลงาน
ระดับเหรียญทอง ผลงานที่ 4 จากผลงาน “พลังใจใจพ่อ”
นายบุ ริ น ทร์ เกิ ด ผล คณะการจั ด การและการท่ อ งเที่ ย ว
ได้รบั รางวัล “รองดีเดน่ ระดับชาติ” ประเภทโครงงานด้านสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และการจัดการ จากผลงาน “การปรับปรุงกระบวนการ
กักสินค้ารอบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (Vanning) โดยการประยุกต์
ใช้ระบบ Just in Time และระบบ KANBAN” รับโล่เกียรติคุณ
จากรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในงานสหกิ จ ศึ ก ษาไทย
ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ที ม นิ สิ ต คณะการจั ด การและการท ่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ ว ย
นายรั ต นโชติ ดงแดง นายอภิ วั ฒ น์ โยธา นายชั ย เจริ ญ หล ่ ม ศรี
นางสาวรชฏ เกตุชิต นายเวนิส เบิกบานจิตร (ทีมปิล๊อก) นางสาววิชุอร
ตุ ร คอั ส ดร นางสาวฤทั ย กานต์ คมข� ำ นางสาวสาวิ ต รี สิ น ภั ก ดี
นางสาวนั น ทกาญจน์ ก� ำ ลู น เวสารั ช นายสุ ท ธิ พ งษ์ เพี ย รภั ก สกุ ล
(ทีม Am the One) ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการประกวด
แผนการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน “Think Tourism Think
Experience Design 9+1 เข็มทิศน�ำทางนวัตกรรมน�ำชุมชน สู่การ
จัดการอย่างมั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้งาน Community- based Tourism
Forum: ตอน รวมพลค้นค�ำตอบ “เที่ยวนี้...เพื่อใคร กับ อพท.”
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560

ง า น ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ด ้ า น
คอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 5 (The 5th ASEAN
Undergraduate Conference in Computing
(AUCC-2017)) ระหว ่ า งวั น ที่ 20-22 เมษายน
พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ นิสิตคณะ
วิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัลการน�ำเสนอบทความ
ดังนี้

Excellence Paper

• นางสาวทักษพร รัตนไสววงศ์ และนางสาวนิรมล จ�ำรัส เรื่องการทดสอบและปรับปรุงคุณภาพระบบคลัง
ข้อสอบออนไลน์ด้วย Robot Framework

Very good paper

• นางสาวอรศิริ สิงขรณ์ นางสาวจิราภรณ์ วงวาล และนางสาวอารียา ประทุมจิตร์ เรื่องการจับหมวกนิรภัย
แบบอัตโนมัติโดยใช้การวิเคราะห์เชิงจตุภาค
• นายวัชรพงศ์ ทองตัน นายศิวกรณ์ อาจรักษา และนายเศรษฐไกร พ่อค้า เรื่อง Modification of image
character structures for pattern recognition
• นางสาวพิรญาณ์ โพธิ์เกษม เรื่องระบบจัดรายการวิทยุออนไลน์ส�ำหรับสถานีวิทยุ
• นางสาวอนงค์รักษ์ ฮงสี นายกฤตชัย สีแดง และนายนวพล คดสุวรรณ เรื่องแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้
ในห้องเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ (i-Classroom)
• นายปกรณ์ ไตรปาน เรื่องซอฟต์แวร์ส�ำหรับวิเคราะห์ข้อสอบ

Good paper

• นางสาววรพรรณ พกุลานนท์ เรื่องการทดสอบซอฟต์แวร์ตามกรอบการท�ำงานส�ำหรับห้องปฏิบัติการวิจัย
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
• นายเตชพัฒน์ ทรัพย์ประสพ เรื่องการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบตรวจสอบการส�ำรองข้อมูลสารสนเทศ
• นายกิ ต ติ คุ ณ ฐิ ติ เ พชรกุ ล เรื่ อ งการพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การบั น ทึ ก และติ ด ตามปั ญ หา 3G ROUTER
ด้วยกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
• นางสาวณัฐกมล นาคสมพันธุ์ และนายรัชธวัฒน์ แซ่จวง เรื่องระบบบริหารและจัดการโครงการเพื่อทีมผู้พัฒนา
ซอฟต์แวร์
• นายอดิศกั ดิ์ กระสินธุ์ เรือ่ งการพัฒนาระบบบริหารจัดการและแสดงผลข้อมูลชาติพนั ธ์ชมุ ชน แบบไดนามิกด้วย
วิชวลไลเซชัน
• นายภัคพล พงษ์ประดิษฐ์ นายณัชพล โลหิตรัตน์ และนายปิยะบุตร น้อมประชิต เรือ่ งซอฟต์แวร์เพือ่ การปรับปรุง
ตนเองเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
• นายนันทวัฒน์ ภูทอง เรื่องการพัฒนาระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมบนสมาร์ทโฟน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
• นายนราวิชญ์ อู๋ไพจิตร เรื่องระบบการจัดกิจกรรมและประกาศออนไลน์
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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
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขง่ ขันกีฬาวา่ ยน�ำ้ 200 เมตร
ชาย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครัง้ ที่ 29 ระหว่างวันที่ 19 -31
สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

นางสาววณิ ช ชา โฉมทองดี และนางสาวกั ณ พั น ธุ ์
ปชาติกปัญญา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รบั รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันเรือใบ เลเซอร์เรเดียล ทีมหญิง ในการแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 19 -31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

คณะนั ก ร้ อ งประสานเสี ย งแห ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
คณะดนตรีและการแสดง ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Level V)
ประเภท B1 (Mix choirs – Diffculy level II จากการแข่งขัน
ขับร้องประสานเสียงในเทศกาล ขับร้องประสานเสียง Lanna
International Choir Competition 2016 ณ มหาวิทยาลัย
พายัพ จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18-23 ตุลาคม พ.ศ. 2559

นางสาวสุธินี หาทรัพย์ คณะดนตรีและการแสดง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ชิงถ้วยพระราชทาน ในงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ
และงานคล้ายวันพิราลัย สมเด็จพระยาบรมมหาศรี
สุรยิ วงศ์ (ชว่ ง บุนนาค) ประจ�ำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฎ สมเด็ จ เจ้ า พระยา เมื่ อ วั น ที่ 14 มกราคม
พ.ศ. 2560
นายทัตเทพ เรืองเกตุ คณะดนตรีและการแสดง
ได้รับรางวัลบทละครดีเด่น สดใสอวอร์ด จากบทละคร
เรื่อง PIANO MAN ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

นางสาวกรปณต แก้วเก้า นางสาวณฐพรรณ เจตินยั
นางสาวไพลิ น เมื อ งล� ำ เจี ย ก และนางสาวชลธิ ช า
มีเนตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รบั รางวัล
ชนะเลิศ การประกวดสื่อสร้างสรรค์และบทบาทสมมติ
เชิงวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 1 ภายใต้ผลงาน “หากฉัน
เป็นตัวเอกในนิทานเกาหลี” ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
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การพัฒนานิสิต
ดังต่อไปนี้

ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเป็นการพัฒนานิสิต ในกิจกรรมที่ส�ำคัญ
การจัดบริการนิสิต เป็นการบริการที่จัดให้กับ
นิสิตในด้านต่าง ๆ ที่จะท�ำให้นิสิตได้รับความสะดวกในการ
ด�ำเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัย และการเสริมสร้างให้นิสิตได้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ทั้งที่เป็นสังคมในขณะศึกษาและหลังศึกษา ดังนี้ ในด้านการ
บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น ทุนการ
ศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดคณะฯ ห้องสมุดเคลื่อนที่
ห้องอ่านหนังสือตลอด 24 ชั่วโมง ยานพาหนะ งานทะเบียน
เป็นต้น ด้านการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของนิสิต เช่น หอพักนิสิต สภาพแวดล้อมของห้องเรียน ลาน
ออกก�ำลังกาย ห้องออกก�ำลังกาย มีเครื่องออกก�ำลังกาย
บริการตลอด 24 ชั่วโมง สถานที่จ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ราคาประหยัด สโมสรนิสิต ห้องสันทนาการ ซุ้มที่นั่งพักผ่อน
เป็นต้น ด้านการบริการด้านการแนะแนวและการให้คำ� ปรึกษา:
มีอาจารย์ทปี่ รึกษาส�ำหรับนิสติ และมีอาจารย์ฝา่ ยกิจการนิสติ ที่
คอยให้คำ� ปรึกษารว่ มด้วย ด้านการบริการด้านข้อมูลขา่ วสารที่
เป็นประโยชน์ตอ่ นิสติ และศิษย์เก่า เช่น มีบอร์ดประชาสัมพันธ์
เรือ่ งทุนการศึกษา กฎระเบียบวินยั ทีน่ สิ ติ พึงปฏิบตั ิ แหลง่ ข้อมูล
โรงพยาบาล และบทความให้ความรู้ รวมทั้งหาแหล่งข้อมูลที่
ส่งเสริมการหารายได้พิเศษของนิสิต ห้องสมาคมศิษย์เก่า
เป็นต้น ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ จั ด
ให้บริการกับนิสิตในภาพรวม จ�ำนวน 163 บริการ
การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมนิ สิ ต ที่ ค รบถ้ ว นและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็น
กิ จ กรรมที่ ผู ้ เข้ า ร ่ ว มจะมี โ อกาสได้ รั บ การพั ฒ นาทางด้ า น
สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ
คือ 1) วิชาการและวิชาชีพ (คุณธรรม/จริยธรรม) 2) กีฬา
และสุ ข ภาพ 3) บ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ แ ละรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม
4) นันทนาการ และ 5) ศิลปะวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2560
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาได้ จั ด กิ จ กรรมให้ กั บ นิ สิ ต ในภาพรวม
จ�ำนวน 236 กิจกรรม

ห้องปฏิบัติการวิจัย ECIL (Electrical and Communication Invention Labolatory)
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผู้ผลิตรายการ ”หนองโพ
The Hero” ได้เข้าถ่ายท�ำรายการ เพือ่ เผยแพร่เรือ่ งราวการท�ำความดีและ
กลุ่มคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยจะน�ำเสนอเป็นช่วงหนึ่งของ
รายการ “สมุดโคจร on the way” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 SD
เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มห้องปฏิบัติการวิจัย ECIL (Electrical
and Communication Invention Labolatory) ภาควิชาวิศวกรรม
ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผศ.ดร.นรรัตน์
วัฒนมงคล เป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ความเป็นมาของการจัดตัง้ ห้องปฏิบตั กิ าร แนวทางในการพัฒนาสง่ เสริม
นิสติ ให้เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถพิเศษ มีความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้น
การสร้างสิง่ ประดิษฐ์ทเี่ ป็นประโยชน์ให้กบั สังคม และการบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น และได้กล่าวถึง
ผลงานที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ต ่ า ง ๆ ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ
เช่ น ผลงาน “โคมไฟแอลอี ดี ก� ำ ลั ง สู ง ระบบสมองกลฝั ง ตั ว ส� ำ หรั บ
เพาะเลี้ยงและขยายพันธ์ปะการัง” ผลงาน “โคมไฟแอลอีดีก�ำลังสูง
ส�ำหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด” ที่หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการเข้าถึง
บริการขั้นพื้นฐานในด้านการรักษาพยาบาล ช่วยลดความเลื่อมล�้ำ
ของคนในประเทศ และผลงาน “เครื่องตรวจวัดและแจ้งเตือนปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เพื่อลดการเสียชีวิตในขณะใช้ยานพาหนะ”
ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งด้านการเขียนข้อเสนอโครงการ

BUU Summer Cultural Camp 2017

ศูนย์สง่ เสริมความสัมพันธ์ระหวา่ งประเทศ จัดโครงการ BUU Summer Cultural Camp 2017 (ค่ายแลกเปลีย่ น
วัฒนธรรมภาคฤดูร้อน) ระหว่างวันที่ 4-12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ การเรียนการสอน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนิสิตชาวต่างชาติ และท�ำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จัก
ในระดับนานาชาติ โดยมีนิสิตต่างชาติจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมโครงการ
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นักข่าวพลเมืองด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คณะมนุ ษ ยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “นักข่าว
พลเมื อ งด้ า นภาษาอั ง กฤษ
เพื่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ย น” เมื่ อ วั น ที่ 17-18
มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยมีการ
บรรยายในหัวข้อ นักข่าวพลเมือง
และภาษาอังกฤษส�ำหรับนักข่าว
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้ง
ยังมีกิจกรรมให้ลงพื้นที่ท�ำข่าว
ภาคสนามทีส่ วนนันทนาการ เพือ่
ฝึกให้เยาวชนสามารถก้าวเข้ามา
เป็นนักข่าวในอนาคต

การเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก (Eastern CodeFest) สนอง Thailand 4.0

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก (Eastern CodeFest)
เมื่อวันที่ 19-22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวันที่ 23 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้พัฒนาทักษะ
ทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผู้
เข้ารว่ มกิจกรรมจะได้เรียนรูว้ ธิ กี าร และสิง่ แวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์จากทีมนักวิจยั และพัฒนาซอฟต์แวร์มอื อาชีพ
พร้อมทั้งได้ให้ค�ำแนะน�ำ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจประเภทต่าง ๆ อีกด้วย

การฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพ
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
ส ่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารฝึ ก ประสบการณ์
การเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพของนิสิต
เสริ ม สร้ า งสมรรรถนะของนิ สิ ต
ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ด้ า น นอกเหนื อ
จากการเรี ย นในห้ อ งเรี ย น มุ ่ ง เน้ น
การปลู ก ฝั ง ทั ก ษะทางด้ า นความรู ้
ความสามารถ ความช� ำ นาญทาง
วิชาการ ตลอดจนมุ่งเน้นส่งเสริมด้าน
การเป็ น ผู ้ ป ระกอบการให้ กั บ นิ สิ ต
ซึ่งทักษะเหล่านี้ได้จากการมีส่วนร่วม
ในกิ จ กรรมทางด้ า นวิ ช าการต ่ า งๆ
อาทิเช่น การอบรมสัมมนา การรวม
กลุ่มฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนความรู้
ต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตมีโอกาสบูรณาการ
ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งด้าน
วิ ช าการและความเชี่ ย วชาญอั น จะ
เป็นประโยชน์ตอ่ นิสติ ในการประกอบ
อาชีพ สามารถน�ำองค์ค วามรู้ที่ไ ด้
รั บ ในห้ อ งเรี ย นมาประยุ ก ต์ ใช้ แ ละ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมได้ ทั้งยังช่วยให้
นิ สิ ต ปรั บ ตนเองให้ เข้ า กั บ โลกของ
การท�ำงานจริง เรียนรู้การแก้ปัญหา
จากสภาพจริง บริหารจัดการให้การ
ด� ำ เนิ น การต ่ า ง ๆ เป็ น ไปอย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่
ตัง้ อันเป็นองค์ความรูท้ สี่ ำ� คัญต่อการ
พัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ
ต่อไปในอนาคต
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การเสริมสร้างพัฒนาทักษะทางสังคมและการใช้ชีวิต
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาเน้ น
การเสริมสร้างพัฒนาทักษะทางสังคม
และทั ก ษะการใช้ ชี วิ ต ที่ เ หมาะสม
กั บ บรรทั ด ฐานของสั ง คมไทยตาม
หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและมี ค วาม
สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี
ของไทย โดยการจั ด กิ จ กรรมการ
เรี ย นรู ้ ต ามแนวพระราชด� ำ ริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ 9 กิจกรรมที่สะท้อนจิตสาธารณะ
ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
คุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ กิจกรรม
เสริมสร้างแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพี ย งและเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ บู ร ณาการกั บ
สิง่ แวดล้อม กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรม
ค่าย การจัดตั้งชมรม ชุมนุม อาสา
สมัคร กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ชุมชน
กิจกรรมในโอกาสวันส�ำคัญต่าง ๆ วันส�ำคัญทางศาสนา/ประเพณีวัฒนธรรม วันส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมรณรงค์ ป้องกันอุบัติภัยและสารเสพติด เป็นต้น

การวิจัยและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคตะวันออกและตั้งอยู่ในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” จึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับ
โครงสร้างและบทบาทของมหาวิทยาลัย ได้จดั ท�ำ “แผนยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม” ซึง่ เป็นแผนพัฒนาในระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ของมหาวิทยาลัยบูรพาขึน้ เพือ่ ปรับโครงสร้างภายในให้มีทศิ ทางการวิจยั แบบมุ่งเป้า รวมทัง้ การ
พัฒนากลไกสนับสนุนให้เกิดระบบการบริหารจัดการงานวิจยั และพัฒนานวัตกรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมีการบูรณาการ
อย่างเป็นเอกภาพภายในมหาวิทยาลัย โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งความส�ำเร็จใน 4 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและผลักดันมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชั้นน�ำ
แห่งภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนากลไกบริหารจัดการระบบวิจยั และพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน และมีการบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาบุคลากรวิจัยให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
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งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่โดดเด่น
“เครื่องท�ำแห้งระดับกึ่งอุตสาหกรรมแบบฟิล์มบางในสภาวะสุญญากาศที่อุณหภูมิต�่ำ ส�ำหรับเพิ่มสาร
ส�ำคัญในการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และยาสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคเรือ้ รังในผูส้ งู อายุ” โดย ผศ.ดร.
อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผลงานการประดิษฐ์ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และ
ผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน “45th International Exhibition of Invention of Geneva” ณ กรุงเจนีวา
สหพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ. 2560
“บทบาทของไฟโบรบลาสต์โกรทแฟคเตอร์ -23 ต่อการดูดซึมแคลเซียมที่เยื่อบุล�ำไส้และการเจริญของ
เซลล์ออสติโอบลาสต์” โดย รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี คณะสหเวชศาสตร์ ได้รบั โลร่ างวัลผูท้ มี่ ผี ลงานวิจยั ดีเดน่ กลุม่ ผลงาน
วิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง จากการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP
CONGRESS V) “รากฐานภูมิปัญญาไทยนวัตกรรมวิจัยสู่สากล” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี ซึ่งจัดโดย
ส�ำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
“Smart living & safety for smart city”
โดย รศ.ดร.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น
ผลงานวิจัยที่น�ำไปประโยชน์จากระบบแพลตฟอร์ม Smart
Living and Safety เพื่อยกระดับและพัฒนาท้องถิ่นด้วย
เทคโนโลยี แ ละนวัตกรรม โดยมหาวิท ยาลัยบูรพา เป็น
หนึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ที่มีโอกาสได้ร่วม
ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ
ตามโครงการ Innovation Hubs เพื่ อ สร้ า งเศรษฐกิ จ
ฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ภายใต้ “โครงการพัฒนา Smart Living ส�ำหรับอุตสาหกรรม
บริการสุขภาพอัจฉริยะ”
“การผลิตกรดซัคซินิคจากแบคทีเรียในระดับห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ-เน้นเพื่อการน�ำไปใช้
ในระดับอุตสาหกรรม” โดย ผศ.ดร. เศรษฐวัชร ฉ�่ำศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นความร่วมมือระหว่างส�ำนักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) มหาวิทยาลัย
บูรพา และ บริษัท มัลติแบกซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ในการท�ำวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพ ซึ่งเน้นงานทดลองที่ระดับสเกลใหญ่
และท�ำการศึกษาวิจัยซ�้ำเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ผลเป็นที่แน่ใจว่าสามารถน�ำไปใช้ส�ำหรับการผลิตกรดซัคซินิคในระดับโรงงาน
ต้นแบบได้ โดยผลการวิจัยที่ได้จะเป็นแนวทางการพัฒนางานวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพไปสู่การผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ใน
ระดับอุตสาหกรรมต่อไป
“กุ ้ ง เต้ น บู ร พา (Floresorchestia buraphana
: Wongkamhaeng, Dumrongrojwattana and
Pattaratumrong, 2016)” โดย ผศ.พงษ์รัตน์ ด�ำรงโรจน์วัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.กรอร วงษ์ก�ำแหง และ
ดร.มนัสวัณฏ์ ภัทรธ�ำรง จากสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมกันค้นพบกุ้งเต้นชนิดใหม่ของโลก โดยพบครั้งแรก
ในพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้ชื่อว่า “กุ้งเต้นบูรพา” อีกทั้งยังตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยบูรพาใน
โอกาสครบรอบ 61 ปี

บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ ได้รับรางวัลด้านการวิจัย
ผศ.อุ ไรวรรณ จิ ต เป็ น ธม คิ ม คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม ในงานประชุม
สัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ 2017 15th The International
Conference of Korean Educators Abroad จัดโดยสถาบัน
The Educational Foundation for Korean Abroad หน่วยงานใน
สังกัดรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวัน
ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ดร.ฉัตรกมล สิงห์นอ้ ย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รบั รางวัล
การน�ำเสนอผลงานวิจยั รูปแบบโปสเตอร์ดเี ด่น จากผลงานวิจยั เรือ่ ง
“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
อาจารย์ อ ลงกต สิ ง โต คณะสหเวชศาสตร์ ได้ รั บ รางวั ล
Popular vote Poster Award 2017 จากผลงานวิจัยเรื่อง “Daily
sugar intake and its relationship on body mass index among
Burapha University students” ในงานงานประชุมวิชาการนานาชาติ
Burapha University International Conference 2017 ณ เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ผศ.ดร.อาลั ก ษณ์ ทิ พ ยรั ต น์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง ในการประกวดผลงานการประดิษฐ์
คิดค้น ระดับนานาชาติ ในงาน 45Th International Exhibition
of Inventions of Geneva โดยได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญทอง
จากผลงาน “เครื่อง Fumigator” และได้รับรางวัล เหรียญทอง
พิเศษจากผลงาน “เครื่องกลั่น reuse solvent ในอุตสาหกรรม”
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560
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ดร.จิราภา พึง่ บางกรวย คณะการจัดการและการท่องเทีย่ ว ได้
รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม (Best Paper Award) และรางวัล
การน�ำเสนองานวิจัยยอดเยี่ยม (Best Presentation) สาขาการ
ตลาด จากการน�ำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ความเข้าใจในวิธีการวัด
การรับรูใ้ นชือ่ เสียงของบล็อกเกอร์ในกลุม่ เยาวชนไทย” ในการประชุม
“วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ” ครั้งที่ 6 (WMS Conference #6)
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 19
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับโล่รางวัล
ผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 20
แห่ง จากผลงานวิจัยเรื่อง “บทบาทของไฟโบรบลาสต์โกรทแฟค
เตอร์-23 ต่อการดูดซึมแคลเซียมทีเ่ ซลล์เยือ่ บุลำ� ไส้ และการเจริญของ
เซลล์ออสติโอบลาสต์” ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP Congress V) จัดโดยส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560
ผศ.ดร.พรอนันต์ เกื้อไข่ คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล
วิทยานิพนธ์ระดับดี ประจ�ำปี 2559 จากผลงานวิจัยเรื่อง “การ
ทดสอบศักยภาพของโปรตีน Saposin-Like Protein 2 ในการพัฒนา
เป็นวัคซีนและวิธีการวินิจฉัยการติดโรคพยาธิใบไม้ตับ Fasciola
gigantica” ในการประกาศรางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ จัดโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
อาจารย์อลงกต สิงห์โต คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล
การน�ำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น อันดับ 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ (Health Science) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาต�ำรับ
อาหารโซเดียมต�ำ่ ตามธาตุเจ้าเรือนวาตะ” (Development of LowSodium Food Recipes According to TathuJaoruen Belief
: Wata Element) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 (ASTC 2017) เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อาจารย์ทัศวิญา พัดเกาะ คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่นใน
การน�ำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral presentation) จากผลงาน
วิจัยเรื่อง “ผลของอุปกรณ์ก่อแรงดันบวกแบบกรวยต่อความทนทานการ
ออกก�ำลังกาย และการฟื้นตัวของหัวใจและปอดในผู้สูงอายุ” (Effects of
Conical-PEP on Exercise Endurance and Exercise Recovery in
Healthy Elderly) ) ในการประชุมวิชาการและน�ำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
ครัง้ ที่ 1 นวัตกรรมสร้างสรรค์ศาสตร์พระราชา สูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ไทยแลนด์
4.0 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560
ดร.กั ญ ญารั ต น์ เหลื อ งประเสริ ฐ และ ดร.ประที ป อู ป แก้ ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รบั รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดเี ด่น
ด้านข้าวและพืชไร่ จากผลงานวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงศักยภาพของสาร
ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลทั้งหมดของอ้อยพื้นเมืองส�ำหรับ
พัฒนาเป็นพืชอาหารสัตว์” ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืช
เขตร้อนและกึง่ ร้อน ครัง้ ที่ 11 จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับศูนย์วจิ ยั และพัฒนาพืชเขตร้อนและกึง่ ร้อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณและมอบเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สมควร
ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” เพื่อมอบเป็นรางวัลเกียรติยศแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ส�ำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่มี
ผลงานดีเด่นและสมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลทั่วไป ในปี 2560 มีผู้สมควรได้รับรางวัล ดังนี้
สาขาการบริการสนับสนุน และช่วยวิชาการ
ภญ.ศศิธร กิจจารุวรรณกุล
คณะแพทยศาสตร์
สาขาคนดีศรีบูรพา
นพ.สุริยา โปร่งน�้ำใจ
		
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาการบริการวิชาการ
พญ.อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ
		
คณะแพทยศาสตร์
สาขาการวิจัย (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี)
ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์
		
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาสร้างสรรค์และประดิษฐ์คิดค้น
ดร.เมธี ธรรมวัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์

46

รายงานประจ�ำปี 2560

47

รายงานประจ�ำปี 2560
โครงการวิจัย

ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยบูรพามีจ�ำนวนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ รวม 459 โครงการ
จ�ำแนกเป็นโครงการจากแหล่งเงินอุดหนุนรัฐบาล 247 โครงการ เงินรายได้สว่ นงาน 200 โครงการ และแหลง่ ทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย 12 โครงการ มีจ�ำนวนนักวิจัยทั้งหมด 465 คน มีงบประมาณอุดหนุนการวิจัย 251,881,119 บาท จ�ำแนก
เป็นงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 146,994,988 บาท (ร้อยละ 58.36) งบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
29,595,471 บาท (ร้อยละ 11.75) และงบประมาณจากแหลง่ ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 75,290,660 บาท (ร้อยละ 29.89)
งบประมาณอุดหนุนการวิจยั ในช่วงปีงบประมาณ 2558 – 2560 มีคา่ ทีไ่ ม่แตกต่างกันมากนัก อยูใ่ นช่วง 240
– 280 ล้านบาท แต่ในปีงบประมาณ 2556 – 2557 ที่มีงบประมาณแตกต่างกันมาก อยู่ในช่วง 424 – 475 ล้านบาท
เนือ่ งจากงบประมาณทีล่ ดลงจากในปงี บประมาณ 2558 เป็นต้นมา มีการนิยามให้การรับจ้างท�ำวิจยั จัดเป็นบริการวิชาการ

งบประมาณอุดหนุนการวิจัย จำแนกตามแหลงทุน ปงบประมาณ 2556 - 2560

ลานบาท
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ปงบประมาณ
0
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โครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล
โครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย

โครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากแหลงทุนอื่น

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนอื่นสูง เนื่องจากวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์ได้รับงบประมาณอุดหนุนการวิจัยสูงกว่าปกติ จ�ำนวน 200,635,145 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับงบประมาณจากแหลง่ ทุนอื่นสูง เนื่องมีส่วนงานได้รับ
งบประมาณอุดหนุนการวิจัยสูงกว่าปกติ ได้แก่ ส�ำนักบริการวิชาการ จ�ำนวน 136,109,000 บาท คณะโลจิสติกส์ จ�ำนวน
44,505,661 บาท คณะศึกษาศาสตร์ จ�ำนวน 39,534,000 บาท และวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ จ�ำนวน 31,154,820 บาท
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งบประมาณอุดหนุนการวิจัย จำแนกตามแหลงทุน ปงบประมาณ 2560
แหลงทุนอื่น
29.89%

เงินอุดหนุนรัฐบาล
58.36%

เงินรายได
มหาวิทยาลัย
11.75%

ผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
จ� ำ นวนผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร ่ ใ นป ี ง บประมาณ 2560 รวม 818 บทความ โดยแบ ่ ง ตาม
ประเภทการเผยแพร่ ได้แก่ บทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องระดับชาติ จ�ำนวน 248 บทความ บทความที่
ตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งระดั บ นานาชาติ 112 บทความ บทความวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ จ� ำนวน
304 บทความ และบทความวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ นานาชาติ จ� ำ นวน 154 บทความ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
มี น โยบายการสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นระดั บ นานาชาติ เ พิ่ ม มากขึ้ น โดยสนั บ สนุ น เป็ น เงิ น รางวั ล อุ ด หนุ น
การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยในฐานข้อมูล Scopus ในช่วงปี 2558 – 2560 พบว่า จ�ำนวนครั้ง
ในการอ้างอิง (Citation) มีค่าประมาณ 200 ครั้งต่อปี
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จำนวนผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพร ปงบประมาณ 2556-2560
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จ�ำนวนครั้งในการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานข้อมูล Scopus
ปี พ.ศ. 2557–2560
ปี
2557
2558
2559
2560

จ�ำนวนครั้ง
198
210
191
201

วารสารวิชาการ ในมหาวิทยาลัยบูรพา
ล�ำดับ

ส่วนงาน

ชื่อวารสาร

วารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 คณะวิทยาศาสตร์
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
2

คณะพยาบาลศาสตร์

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา
3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา
4 คณะแพทยศาสตร์
วารสารบูรพาเวชสาร
วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 คณะมนุษยศาสตร์และ วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
2 คณะรัฐศาสตร์และ
การเมือง การบริหาร และกฎหมาย
นิติศาสตร์
3 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
Journal of Commerce Burapha Review
4 วิทยาลัยวิทยาการวิจัย วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
และวิทยาการปัญญา
Research Methodology and Cognitive
Science
5 คณะศึกษาศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์
6 คณะการจัดการและ
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
การท่องเที่ยว
7 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมบูรพา
8 คณะรัฐศาสตร์และ
วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา
นิติศาสตร์
9 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง

ระดับ ปรากฏในฐาน

Impact
Factor

นานา
ชาติ
ชาติ

ACI
TCI กลุ่มที่ 1
TCI กลุ่มที่ 1

0.110

ชาติ
ชาติ

TCI กลุ่มที่ 1
-

0.490
-

ชาติ

TCI กลุ่มที่ 1

0.155

ชาติ

TCI กลุ่มที่ 1

0.038

ชาติ

TCI กลุ่มที่ 2

0.325

ชาติ

TCI กลุ่มที่ 2

0.135

ชาติ
ชาติ

TCI กลุ่มที่ 2
TCI กลุ่มที่ 2

-

ชาติ
ชาติ

TCI กลุ่มที่ 2
-

-

ชาติ

-

-

0.278

ล�ำดับ
10
11
12

ส่วนงาน

ชื่อวารสาร

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ International Journal of Public and
Private Management
คณะภูมิสารสนเทศวารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมหาวิทยาลัย
ศาสตร์
บูรพา
คณะดนตรีและการแสดง วารสารดนตรีและการแสดง

นานา
ชาติ
ชาติ

-

Impact
Factor
-

-

-

ชาติ

-

-

ระดับ ปรากฏในฐาน

ผลงานวิจัยที่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขยายผลเชิงพาณิชย์
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือการขยายผลเชิงพาณิชย์มแี นวโน้ม
เพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2560 นักวิจัยมีการยื่นค�ำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขยายผลเชิงพาณิชย์
ผ่านศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวม 52 ผลงาน โดยมีการยื่นค�ำขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์
5 ผลงาน ยื่นค�ำขอรับอนุสิทธิบัตร 11 ผลงาน ยื่นค�ำขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 35 ผลงาน และยื่นขอจดแจ้ง
ลิขสิทธิ์ 1 ผลงาน ดังนี้

ผลงานที่ยื่นอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ล�ำดับ

ชื่อผลงาน

อนุสิทธิบัตร
1 สูตรส่วนผสมของหัตถกรรมทอง
เหลืองโดยใช้กรรมวิธีการหล่อแบบ
สูญขี้ผึ้ง
2 สบู่ที่มีสารสกัดขมิ้นชันและสาร
สกัดน�้ำมันถั่วดาวอินคาเป็นส่วน
ประกอบ
3

4
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ระบบควบคุมอุณหภูมิและก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ส�ำหรับการ
เพาะเลี้ยงสาหร่าย
กระบวนการกลั่นตัวท�ำละลาย
อุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูง
(Compact industrial distillery)
โดยบูรณาการการระเหยแบบ
ระยะขจัดสั้น (Short path
evaporation) กับการควบแน่น
ด้วยอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
ร้อนแบบแผ่นดิมเปิ้ลคู่ขนาน
(Paralleled dimple plate
condenser)

รายงานประจ�ำปี 2560

ชื่อผู้ประดิษฐ์/สังกัด
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง และ
นายสักรินทร์ อินทรวงค์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ดร.ปรัชญา แก่นแก้ว
วิทยาลัยวิจัยและวิทยาการปัญญา

เลขที่ค�ำขอรับ

วันที่ยื่น

1603002387 14 พฤศจิกายน 2559

1603002389 14 พฤศจิกายน 2559

ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ 1603002390 14 พฤศจิกายน 2559
คณะวิศวกรรมศาตร์
ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ 1603002391 14 พฤศจิกายน 2559
คณะวิศวกรรมศาตร์

รายงานประจ�ำปี 2560
ล�ำดับ

5

6

7

8

9

ชื่อผลงาน
เทคโนโลยีการเร่งการเจริญเติบโต
ของสาหร่ายโดยใช้ระบบผสมก๊าซ
ในของเหลวแบบเวนจูรี่
ระบบการตรวจวัดสภาพการเพาะ
เลี้ยงแพลงก์ตอนอย่างต่อเนื่องด้วย
ระบบอินไลน์เซ็นเซอร์
ชื่อผลงาน : ระบบควบคุมและ
จัดการคุณลักษณะแสงของถัง
ปฏิกรณ์ทางชีวภาพด้วยหลอดไฟ
ส�ำหรับเพาะเลี้ยงสาหร่าย
ระบบการเลี้ยงสาหร่ายและการ
อนุบาลสัตว์น�้ำขนาดเล็กในถัง
ปฏิกรณ์ชีวภาพ
ยางยืดส�ำหรับสร้างจรวดของเล่น

10 กรรมวิธีการผลิตผงกัมจากเมล็ด
มะขามปรับปรุงด้วยกระบวนการ
คาร์บอกซีเมทิลเลชัน
11 กรรมวิธีการผลิตผงกัมจากเมล็ดพืช
ปรับปรุงด้วยกระบวนการ
คาร์บอกซีเมทิลเลชัน
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
1 ระบบสมดุลย์พลังงานในการกลั่น
แยกตัวท�ำละลายกลับมาใช้ใหม่
(Solvent recovery system) โดย
ท�ำการระเหยและควบแน่นแบบ
ต่อเนื่องด้วยระบบปั๊มความร้อน
(Heat pump) ร่วมกับระบบ
ฮีตเตอร์ของไหลร้อน (Diathermic
fluid heater) ควบคุมสภาวะ
ออกซิเจนต�่ำป้องกันการระเบิด
2 เทคโนโลยีการสร้างไฮดรอกซิล
แรดิคอลปริมาณสูงจากปฏิกิริยา
โพโตแคททาไลติก ด้วยแสง
อัลตราไวโอเลตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
ของสารละลายไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์

ชื่อผู้ประดิษฐ์/สังกัด
เลขที่ค�ำขอรับ
วันที่ยื่น
ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ 1603002392 14 พฤศจิกายน 2559
คณะวิศวกรรมศาตร์
ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ 1603002393 14 พฤศจิกายน 2559
คณะวิศวกรรมศาตร์
ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ 1603002394 14 พฤศจิกายน 2559
คณะวิศวกรรมศาตร์

ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ 1603002395 14 พฤศจิกายน 2559
คณะวิศวกรรมศาตร์
ดร.เมธี ธรรมวัฒนา
170300564
คณะศึกษาศาสตร์
รศ.ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน และคณะ 1703001977
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน และคณะ 1703001978
คณะวิศวกรรมศาสตร์

24 มีนาคม 2560
28 สิงหาคม 2560

28 สิงหาคม 2560

ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ 1601006885 14 พฤศจิกายน 2559
คณะวิศวกรรมศาตร์

ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ 1601006886 14 พฤศจิกายน 2559
คณะวิศวกรรมศาตร์

51

ล�ำดับ

ชื่อผลงาน
3 วิธีการควบคุมแมลงพาหะน�ำโรค
และสัตว์รบกวนด้วยระบบละออง
4 สารอนุพันธ์ของบิสอินโดล-1,4-ได
ซับสทิทิวเต็ด-1,2,3-ไตรอะโซล
ชนิดใหม่ (New bis-indole-1,4disubstituted-1,2,3-triazoles
derivatives)
5 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของ
อะเซทิลีนไกลโคไซด์และการตรวจ
สอบฤทธิ์ในยับยั้งการท�ำงานของ
เอนไซม์ไทโรซิเนส (Synthesis
of acetylene glycoside
analogues and evaluation
for their tyrosinase inhibitory
activity)
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
1 ชื่อผลงาน : ต่างหู

52

2

ชื่อผลงาน : ต่างหู

3

ชื่อผลงาน : ต่างหู

4

ชื่อผลงาน : ต่างหู

5

ชื่อผลงาน : ต่างหู

6

ชื่อผลงาน : ต่างหู

7

ชื่อผลงาน : สร้อยคอ

รายงานประจ�ำปี 2560

ชื่อผู้ประดิษฐ์/สังกัด
เลขที่ค�ำขอรับ
วันที่ยื่น
ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ 1601006888 14 พฤศจิกายน 2559
คณะวิศวกรรมศาตร์
ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง และคณะ
1701000428 18 มกราคม 2560
คณะวิทยาศาตตร์

ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง และคณะ
คณะวิทยาศาตตร์

1701000427

18 มกราคม 2560

น.ส.ศมลพรรณ ภู่เล็ก และ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
น.ส.ศมลพรรณ ภู่เล็ก และ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
น.ส.ศมลพรรณ ภู่เล็ก และ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
น.ส.ศมลพรรณ ภู่เล็ก และ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
น.ส.ศมลพรรณ ภู่เล็ก และ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
น.ส.ศมลพรรณ ภู่เล็ก และ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
น.ส.ศมลพรรณ ภู่เล็ก และ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์

1602004115

11 ตุลาคม 2559

1602004116

11 ตุลาคม 2559

1602004117

11 ตุลาคม 2559

1602004118

11 ตุลาคม 2559

1602004119

11 ตุลาคม 2559

1602004120

11 ตุลาคม 2559

1602004121

11 ตุลาคม 2559

รายงานประจ�ำปี 2560
ล�ำดับ

8

ชื่อผลงาน
ชื่อผลงาน : สร้อยคอ

9

ชื่อผลงาน : ก�ำไล

10 ชื่อผลงาน : เชิงเทียน

11 ชื่อผลงาน : เชิงเทียน

12 ชื่อผลงาน : โคมไฟ

13 ชื่อผลงาน : โคมไฟ

14 ชื่อผลงาน : จี้

15 ชื่อผลงาน : จี้

16 ชื่อผลงาน : ก�ำไล

17 ชื่อผลงาน : ก�ำไล

18 ชื่อผลงาน : ถาด

19 ชื่อผลงาน : ถาด

ชื่อผู้ประดิษฐ์/สังกัด
น.ส.ศมลพรรณ ภู่เล็ก และ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
น.ส.ศมลพรรณ ภู่เล็ก และ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
นายสักรินทร์ อินทรวงศ์ และ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
นายสักรินทร์ อินทรวงศ์ และ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
นายสักรินทร์ อินทรวงศ์ และ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
นายสักรินทร์ อินทรวงศ์ และ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
นายสักรินทร์ อินทรวงศ์ และ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
นายสักรินทร์ อินทรวงศ์ และ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
นายสักรินทร์ อินทรวงศ์ และ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
นายสักรินทร์ อินทรวงศ์ และ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
นายสักรินทร์ อินทรวงศ์ และ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
นายสักรินทร์ อินทรวงศ์ และ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์

เลขที่ค�ำขอรับ
1602004122

วันที่ยื่น
11 ตุลาคม 2559

1602004123

11 ตุลาคม 2559

1602004485 17 พฤศจิกายน 2559

1602004486 17 พฤศจิกายน 2559

1602004487 17 พฤศจิกายน 2559

1602004488 17 พฤศจิกายน 2559

1602004489 17 พฤศจิกายน 2559

1602004490 17 พฤศจิกายน 2559

1602004491 17 พฤศจิกายน 2559

1602004492 17 พฤศจิกายน 2559

1602004493 17 พฤศจิกายน 2559

1602004494 17 พฤศจิกายน 2559

53

ล�ำดับ

ชื่อผลงาน
20 ชื่อผลงาน : ถ้วย

21 ชื่อผลงาน : ถ้วย

22 ชื่อผลงาน : แหวน

23 ชื่อผลงาน : ต่างหู

24 ชื่อผลงาน : ต่างหู

25 ชื่อผลงาน : ต่างหู

26 ชื่อผลงาน : จี้

27 ชื่อผลงาน : จี้

28 ชื่อผลงาน : จี้

29 ชื่อผลงาน : ก�ำไลข้อมือ

30 ชื่อผลงาน : ก�ำไลข้อมือ

31 ชื่อผลงาน : แหวน

54

รายงานประจ�ำปี 2560

ชื่อผู้ประดิษฐ์/สังกัด
นายสักรินทร์ อินทรวงศ์ และ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
นายสักรินทร์ อินทรวงศ์ และ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา
น.ส.ณัฐยาน์ เปรมานุพันธ์
คณะอัญมณี
ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา
น.ส.ณัฐยาน์ เปรมานุพันธ์
คณะอัญมณี
ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา
น.ส.ณัฐยาน์ เปรมานุพันธ์
คณะอัญมณี
น.ส.ดาวรรณ หมัดหลี
น.ส.จารุวรรณ เลิศพลากร
คณะอัญมณี
ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา
น.ส.ณัฐยาน์ เปรมานุพันธ์
คณะอัญมณี
ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา
น.ส.ณัฐยาน์ เปรมานุพันธ์
คณะอัญมณี
ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา
นายศรันย์ สิทธิเดช
คณะอัญมณี
น.ส.ดาวรรณ หมัดหลี
น.ส.จารุวรรณ เลิศพลากร
คณะอัญมณี
ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา
นายศรันย์ สิทธิเดช
คณะอัญมณี
น.ส.ดาวรรณ หมัดหลี
น.ส.จารุวรรณ เลิศพลากร
คณะอัญมณี

เลขที่ค�ำขอรับ
วันที่ยื่น
1602004495 17 พฤศจิกายน 2559

1602004496 17 พฤศจิกายน 2559

1702001631

3 พฤษภาคม 2560

1702001632

3 พฤษภาคม 2560

1702001633

3 พฤษภาคม 2560

1702001634

3 พฤษภาคม 2560

1702001635

3 พฤษภาคม 2560

1702001636

3 พฤษภาคม 2560

1702001637

3 พฤษภาคม 2560

1702001638

3 พฤษภาคม 2560

1702001639

3 พฤษภาคม 2560

1702001640

3 พฤษภาคม 2560

รายงานประจ�ำปี 2560
ล�ำดับ

ชื่อผลงาน
32 ชื่อผลงาน : แหวน

33 ชื่อผลงาน : แหวน

34 ชื่อผลงาน : โคมไฟ LED ก�ำลังสูง
แบบพกพาส�ำหรับแก้สภาวะตัว
เหลืองในทารกแรกคลอด
35 ชื่อผลงาน : เครื่องตรวจวัด
และแจ้งเตือนปริมาณก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์

ชื่อผู้ประดิษฐ์/สังกัด
น.ส.ดาวรรณ หมัดหลี
น.ส.จารุวรรณ เลิศพลากร
คณะอัญมณี
ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา
นายศรันย์ สิทธิเดช
คณะอัญมณี
ผศ.ดร.นรรัตน์ วัฒนมงคล
นายณัทกร เกษมส�ำราญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.นรรัตน์ วัฒนมงคล และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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เลขที่ค�ำขอรับ
วันที่ยื่น
1702001641 3 พฤษภาคม 2560

1702001642

3 พฤษภาคม 2560

1702001630

3 พฤษภาคม 2560

1702002507

26 มิถุนายน 2560

ผลงานที่ยื่นขอจดแจ้งลิขสิทธิ์
ล�ำดับ ลิขสิทธิ์
ประเภทผลงาน
ชื่อผลงาน
เลขที่จดแจ้ง
ผลงานของ
1
วรรณกรรม สมุดประจ�ำตัวผูป้ ว่ ยไทรอยด์เป็นพิษทีไ่ ด้รบั การ 357653 พญ.อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ
รักษาด้วยแร่ไอโอดีน (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)
คณะแพทยศาสตร์

การบริการวิชาการแก่สังคม
ในปี ง บประมาณ 2560 มี จ� ำ นวนโครงการบริ ก ารวิ ช าการรวม 398 โครงการ มี ง บประมาณทั้ ง สิ้ น
186,752,860 บาท ซึ่งร้อยละ 80.92 ของงบประมาณมาจากแหล่งทุนอื่นรวม 151,123,344 บาท จากโครงการ
บริ ก ารวิ ช าการจ� ำ นวน 247 โครงการ รองลงมาได้ รั บ จากทุ น จากเงิ น อุ ด หนุ น รั ฐ บาล 29,290,800 บาท จาก
จ�ำนวนโครงการบริการวิชาการ 86 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.68 และจากรายได้มหาวิทยาลัย 6,338,716 บาท
จากจ�ำนวนโครงการบริการวิชาการ 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.39

งบประมาณโครงการบริการวิชาการ จำแนกตามแหลงทุน ปงบประมาณ 2560
เงินอุดหนุนรัฐบาล
15.68%
เงินรายไดมหาวิทยาลัย
3.39%

แหลงทุนอื่น
80.92%

โครงการบริการวิชาการ จ�ำแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2560
แหล่งทุน

ปีงบประมาณ 2560
งบประมาณ
29,290,800
6,338,716
151,123,344
186,752,860

จ�ำนวน
86
65
247
398

เงินอุดหนุนรัฐบาล
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
แหล่งทุนอื่น
รวม

ร้อยละ
15.68
3.39
80.92
100.00

โครงการบริการวิชาการ จ�ำแนกตามแหล่งทุนและส่วนงาน ปีงบประมาณ 2560
ส่วนงาน
คณะการจัดการ
และการท่องเที่ยว
คณะการแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศร
คณะดนตรี
และการแสดง
คณะเทคโนโลยี
การเกษตร
คณะเทคโนโลยี
ทางทะเล
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์
คณะโลจิสติกส์
คณะวิทยาการ
สารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์
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เงินรายได้
แหล่งทุนอื่น
รวม
มหาวิทยาลัย
จ�ำนวน งบประมาณ จ�ำนวน งบประมาณ จ�ำนวน งบประมาณ จ�ำนวน งบประมาณ
2
4,700,000
1
322,100
6
4,052,134
9
9,074,234
เงินอุดหนุนรัฐบาล

2

223,100

1

20000

-

-

3

243,100

-

-

2

34,000

2

234990

4

268,990

7

464,000

-

-

-

-

7

464,000

5

616,800

3

63,083

-

-

8

679,883

4
2
1

201,400
121,600
182,200

4
-

475,000
-

5
5
3

3,677,100
5,091,660
160,000

9
11
4

3,878,500
5,688,260
342,200

2

1,019,600

1

146,220

4

1,245,955

7

2,411,775

-

-

-

-

-

-

-

-

2

50,800

6
-

38,443
-

15

7,256,580

6
17

38,443
7,307,380

2

283,400

5

229,916

9

4,762,368

16

5,275,684

รายงานประจ�ำปี 2560

รายงานประจ�ำปี 2560
ส่วนงาน
คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะอัญมณี
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยการบริหาร
รัฐกิจ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา
โครงการจัดตั้งคณะ
พาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ
สถาบันภาษา
สถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล
ส�ำนักคอมพิวเตอร์
ส�ำนักบริการวิชาการ
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรม
ส�ำนักหอสมุด
ส�ำนักงานอธิการบดี
รวม
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เงินรายได้
แหล่งทุนอื่น
รวม
มหาวิทยาลัย
จ�ำนวน งบประมาณ จ�ำนวน งบประมาณ จ�ำนวน งบประมาณ จ�ำนวน งบประมาณ
3
226,600
1
50,000
4
276,600
เงินอุดหนุนรัฐบาล

5

346,500

1

6,480

-

-

6

352,980

11

3,230,200

-

-

3

72,321

14

3,302,521

1
1
5
2
2
1
-

388,000
46,400
1,630,200
159,800
78,000
71,500
-

1
2
1
2
9
2
-

2,800,000
302,940
146,160
71,250
508,550
20,800
-

16
11
2
9
28

7,361,124
10,523,900
431,000
612,400
1,727,600

18
3
15
6
11
1
11
28

10,549,124
349,340
12,300,260
662,050
586,550
71,500
633,200
1,727,600

1
6

10,000,000
806,800

17
-

712,650
-

50
4

70,553,780
181,100

68
10

81,266,430
987,900

1

1,000,000

-

-

-

-

1

1,000,000

1
4

1,500,000
407,500

-

-

20
2

770,000
184620

21
6

2,270,000
592,120

1
6
4
5
86

86,300
1,111,400
158,500
406,800
29,290,800

2
2
-

168,564
45,960
-

10
42
-

705300
31,469,412
-

65

6,338,716

247

151,123,344

13
48
2
4
5
398

960,164
32,580,812
45,960
158,500
406,800
186,752,860

การเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ
มหาวิทยาลัยมีบคุ ลากรผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาตา่ ง ๆ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 245 คน 426 ครั้ง
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสถาบัน ส�ำนัก ศูนย์
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวนคน

จ�ำนวนครั้ง

116
74
50
5
245

185
151
83
7
426

การเขียนบทความเผยแพร่ทางสิ่งพิมพ์
การเขี ย นบทความเผยแพร ่ ค วามรู ้ ท างวิ ช าการนั้ น เป็ น การบริ ก ารวิ ช าการแก ่ สั ง คมอี ก ประการหนึ่ ง
ซึง่ จะท�ำให้ประชาชนได้รบั ความรูแ้ ละเป็นประโยชน์ตอ่ การใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน สามารถพัฒนาชีวติ ความเป็นอยูใ่ ห้ดขี นึ้ โดย
ในปงี บประมาณ พ.ศ 2560 บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เขียนบทความลงในสือ่ สิง่ พิมพ์ประเภทตา่ งๆ จ�ำนวน 94 บทความ
ส่วนงาน/หน่วยงาน
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คณะดนตรีและการแสดง
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
ส�ำนักคอมพิวเตอร์
รวมทั้งสิ้น
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รายงานประจ�ำปี 2560

จ�ำนวนเรื่อง
3
1
27
54
6
3
94

รายงานประจ�ำปี 2560
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การเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง และทางอินเตอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นประโยชน์กับชีวิตประจ�ำวันในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั่ว
ประเทศ โดยออกอากาศทัง้ ระบบ FM และ AM ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เขียนบทความ
ทางวิชาการเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง จ�ำนวน 468 เรื่อง และเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 5,482 เรื่อง

การเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
ชื่อรายการ
1. วิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน
2. มนุษย์กับสังคม
3. สุขภาพดีมีสุข
4. สุขภาพดี-ชีวีมีสุข
5. วิถีสุขภาพ
6. ก้าวไกลในโลกกว้าง
7. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
8. รอบรู้คู่บูรพา

ส่วนงาน
คณะวิทยาศาสตร์
ร่วมกับ ส�ำนักบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
ร่วมกับ ส�ำนักบริการวิชาการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
ร่วมกับ ส�ำนักบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์
ร่วมกับ ส�ำนักบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ร่วมกับ ส�ำนักบริการวิชาการ
ส�ำนักบริการวิชาการ
ส�ำนักบริการวิชาการ
ส�ำนักบริการวิชาการ
รวม

จ�ำนวน (สถานี) จ�ำนวน (เรื่อง)
163
52
70

52

68

52

55

52

48

52

93
61
6

52
52
104
468

การเผยแพร่วิชาการทางอินเทอร์เน็ต
เว็บไซต์
Uniserv.buu.ac.th
Uniserv.buu.ac.th

เรื่อง
รายการวิทยาศาสตร์เพื่อ
ประชาชน
รายการมนุษย์กับสังคม

Uniserv.buu.ac.th

รายการสุขภาพดีมีสุข

Uniserv.buu.ac.th

รายการสุขภาพดี-ชีวีมีสุข

Uniserv.buu.ac.th

วิถีสุขภาพ

ส่วนงาน
คณะวิทยาศาสตร์
ร่วมกับ ส�ำนักบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร่วมกับ ส�ำนักบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์
ร่วมกับ ส�ำนักบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์
ร่วมกับ ส�ำนักบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ร่วมกับ ส�ำนักบริการวิชาการ

จ�ำนวน (เรื่อง)
778
788
781
791
784

เว็บไซต์
Uniserv.buu.ac.th
Uniserv.buu.ac.th
agri-tech.sakaeo.
buu.ac.th

เรื่อง
ก้าวไกลในโลกกว้าง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
บทความวิชาการ

ส่วนงาน
ส�ำนักบริการวิชาการ
ส�ำนักบริการวิชาการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

จ�ำนวน (เรื่อง)
779
771
10
5,482

รวม

การให้บริการวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ
นอกจากการให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น มหาวิทยาลัยบูรพายังมีการให้
บริการวิชาการแก่บคุ คลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึง่ เป็นบริการวิชาการทีม่ หาวิทยาลัยมีการด�ำเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง ตามความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการให้บริการ ฝึกปฏิบัติงานแก่นิสิตมหาวิทยาลัย
บูรพาและนิสิตต่างสถาบัน
ส่วนงาน/หน่วยงาน
การให้บริการ
คณะการแพทย์แผนไทยอภัย ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ภูเบศร
คณะแพทยศาสตร์
การบริการทางการแพทย์
- การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก
- การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยใน
คณะวิทยาศาสตร์
การบริการปรึกษาด้านวิชาการ และการบริการวิเคราะห์
ทดสอบตัวอย่างด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ และการให้
บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
บริการทดสอบวัสดุ
คณะสหเวชศาสตร์
คลินิกกายภาพบ�ำบัด
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสหเวชศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
โครงการตรวจสุขภาพ วิเคราะห์คุณภาพอาการและ
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
คณะอัญมณี
บริการตรวจวิเคราะห์อัญมณีส�ำหรับบุคคลทั่วไป
สถาบันภาษา
บริการแปลเอกสาร
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บริการเข้าชมสถานเลี้ยงสัตว์น�้ำเค็มและพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ
บริการห้องพัก
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สถิติการให้บริการ
1,528
คน

303,907
62,599
134

ราย
ราย
ครั้ง

749
1,051
456,070
2

ครั้ง
ครั้ง
บาท
คน
ครั้ง

3,492
8,651
86
390,976

ครั้ง
ใบรับรอง
ชิ้นงาน
คน

20,578

คน

1,073
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การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยบูรพามีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง ผ่านกิจกรรมสาธารณะ
ท�ำนุบำ� รุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬาของแตล่ ะหนว่ ยงาน แบง่ การรับผิดชอบตอ่ สังคมอยา่ งบูรณาการทุกพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเป็น 7 ประเภท ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2) การวิจัย/บริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชน 3) การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน 4) การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชน 5) การดูแลแก้ปัญหาชุมชน
6) การส่งเสริมกีฬา และ 7) การเสริมสร้างการเรียนการสอน ซึ่งในปีงบประมาณ มีตัวอย่างกิจกรรม/โครงการที่
ด�ำเนินการ ดังนี้

1. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
รวมพลังแห่งความภักดีแสดงความร�ำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่
27 ตุลาคม 2559
9 พฤศจิกายน 2559
13 พฤศจิกายน 2559
15 พฤศจิกายน 2559
30 พฤศจิกายน 2559
9 ธันวาคม 2559
26 ธันวาคม 2559
20 มกราคม 2560
14 มิถุนายน 2560
14 มิถุนายน 2560
13 กันยายน 2560
26 ตุลาคม 2560

กิจกรรม
พิธีปัณรสมวาร (15 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9
หนึ่งศิลป์ หนึ่งชีวี ร้อยบรรเลงถวายไท้ ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ตั้งปณิธาน เดินตามรอยเท้าพ่อ รู้จักพอ...ก็ปลอดภัย
กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
ร่วมกิจกรรมแสดงความร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ กับเทศบาลเมืองแสนสุข
อัครศิลปิน ศิลปกรรมศาสตร์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ธ สถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์
ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน สักการะพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ
พิธีบ�ำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)
บ�ำเพ็ญกุศล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
โครงการ “ดาวเรืองของพ่อ”
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงาน/ส่วนงาน
คณะแพทยศาสตร์
ส�ำนักงานอธิการบดี
กิจการนิสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชมรมข้าราชการบ�ำนาญ
วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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โครงการ
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สรงน�้ำพระ รดน�้ำด�ำหัว
ขอพรผู้สูงอายุ” (11 เมษายน 2560)
ร้อยรักรวมใจ สานสายใย มุทิตาจิต (14 กันยายน 2560)
ศักดิ์ศรีแห่งบูรพา (17 สิงหาคม 2560)
สัมมนาความยุติธรรม : มองไทย มองโลก (23-24 ธันวาคม 2559)
จัดพิธีรดน�้ำขอพรผู้สูงอายุ (เมษายน 2560)
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจ�ำปีการศึกษา 2560
(5 กรกฎาคม 2560)
โครงการวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ท�ำความดีถวายในหลวง
ในช่วงเข้าพรรษา (4 กรกฎาคม 2560)
โครงการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (7 กันยายน 2560)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม (วันสงกรานต์) ศาสนา
กีฬา (เมษายน 2560)

รายงานประจ�ำปี 2560
หน่วยงาน/ส่วนงาน
คณะโลจิสติกส์

โครงการ
โครงการรดน�้ำขอพรประเพณีสงกรานต์ (10 เมษายน 2560)
โครงการพิธีถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
(19 พฤษภาคม 2560)
โครงการร่วมสืบสานประเพณี “ก่อพระทรายวันไหลบางแสน”
ครั้งที่ 13 (16-17 เมษายน 2560)

ส�ำนักบริการวิชาการ

2. การวิจัย/การบริการวิชาการเพื่อชุมชน
หน่วยงาน/ส่วนงาน
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ส�ำนักงานอธิการบดี
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

โครงการ
ถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีทางการเกษตร (2-11 มิถุนายน 2560)
โครงการบริการวิชาการ “ศิลปะกับการเยียวยา : สหวิทยาการเพื่อการสร้าง
พื้นที่สุขภาวะ “พื้นที่สุนทรียรส : พื้นที่สุขภาวะ” (17-18 สิงหาคม 2560)
โครงการจิตอาสานิสิตทุนมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�ำปีการศึกษา 2560
(18 กุมภาพันธ์ 2560)
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอนและบริหารจัดการชุมชน ครั้งที่ 3
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอนและบริหารจัดการชุมชน ครั้งที่ 4 (24-25 กรกฎาคม 2560)
โครงการกิจกรรม GISTDA DAY ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 34 (16-18 สิงหาคม 2560)
จัดเวทีวิจัยองค์กรสุขภาวะภาคตะวันออก (6 ธันวาคม 2559)
โปรแกรม Matching Researchers and Businessman for Research
(24 มกราคม 2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการอ้างอิงวรรณกรรมในการเขียน
ผลงานวิชาการ

3. การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
หน่วยงาน/ส่วนงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

โครงการ
ตัวสื่อภาพลักษณ์ (Mascot) แหล่งต้นทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดชลบุรี
(30 สิงหาคม 2560)
ประดิษฐ์คิดค้น ยางยืดเปลี่ยนชีวิต (24 สิงหาคม 2560)
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4. การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชน
หน่วยงาน/ส่วนงาน
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมกับสถานี
วิจัยชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และชมรม
สาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ
คณะวิทยาศาสตร์

โครงการ
โครงการปล่อยหอยหวานคืนสู่ทะเลร่วมกับเทศบาลต�ำบลบางเก่า
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560
โครงการอนุรักษ์หอยหวานชุมชนเทศบาลต�ำบลบางเก่า
ประจ�ำปี 2560-2563
การเกิดเหตุฉุกเฉินทางด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลหาดบางแสน
ประชุมวิชาการ สาหร่ายและแพลงก์ตอน วิจัยและพัฒนาเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ยั่งยืน (27 - 28 มีนาคม 2560)

ให้ความรู้ชุมชนแนะน�ำการใช้ประโยชน์วัสดุประดิษฐ์ Artficial
Mussel (เพื่อประเมินแหล่งน�้ำทะเลและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน)
(7 มีนาคม 2560)
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา โครงการสานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นฐาน ประจ�ำปี 2560
(18 มิถุนายน 60 – 31 ตุลาคม 2560)
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
การเกิดเหตุฉุกเฉินทางด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลหาดบางแสน
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลส�ำหรับเยาวชน
ส�ำนักบริการวิชาการ
ค่ายผู้น�ำเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ “เยาวชนไทย หัวใจรักษ์ทะเล”
รุ่นที่ 6 (6-8 เมษายน 2560)
ค่ายผู้น�ำเยาวชน “เมืองปลอดภัยหัวใจสีขาว รุ่นที่ 2”
(13-15 กรกฎาคม 2560)
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ส�ำหรับเยาวชน ทางทะเลส�ำหรับเยาวชน

5. การดูแลแก้ปัญหา ชุมชน
หน่วยงาน/ส่วนงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ส�ำนักบริการวิชาการ

โครงการ
โครงการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุขและ
เทศบาลเมืองอ่างศิลา” (8 พฤษภาคม 2560)
บริการวิชาการ การอบรมสุขภาพจิต: การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพทุกกลุ่ม
วัย:รายบุคคล ครอบครัว และชุมชน

สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน อาชีว
เวชศาสตร์ และเวชศาสตร์
ครอบครัว งานบริการวิชาการ และ
วิจัยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพประชาชนชุมชนแสนสุข (15 กันยายน 2560)
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หน่วยงาน/ส่วนงาน
คณะแพทยศาสตร์
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ”
ส�ำนักคอมพิวเตอร์
สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
คณะพยาบาลศาสตร์ รว่ มกับ
เทศบาลเมืองแสนสุข
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

โครงการ
โครงการอนามัยลูกรัก ตอน “อุบัติเหตุในเด็กป้องกันได้ถ้ารู้ทันและ
ไม่ประมาท” (23 มิถุนายน 2560)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น�ำและจิตสาธารณะ
(25 พฤศจิกายน 2559)
โครงการค่ายคอมพิวเตอร์ส�ำหรับเยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 23
(23-24 มีนาคม 2560)
โครงการบริการตรวจและรักษาสุขภาพตามวิถีแพทย์แผนจีน
(26 มีนาคม 2560)
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด และหัดเยอรมัน (7 กุมภาพันธ์ 2560)
ผู้สูงวัยสุขภาพดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (10 มีนาคม 2560)

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2560)
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
การคลายความเครียดด้วยตนเองในผู้สูงอายุด้วยวิธีผสมผสาน
วิทยาการปัญญา
(23 พฤษภาคม 2560)
การเพิ่มสมรรถนะการท�ำงานของสมอง (Cognitive Ability) ในผู้สูงอายุ
(24 พฤษภาคม 2560)
การเพิ่มประสิทธิภาพความจ�ำในผู้สูงอายุ (16-17 เมษายน 2560)
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ”
โครงการสาธิตจิตอาสา (6 กุมภาพันธ์ 2558)
โครงการ “จิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ พระราชทาน”
(14 กรกฎาคม – 22 กันยายน 2560)
กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะด้วยการร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข
(11 พฤษภาคม 2560)
ส�ำนักบริการวิชาการ
โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุข
และเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”
(8 พฤษภาคม 2560)
โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 22
(25 มกราคม 2560)
มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับเทศบาล จัดกิจกรรมท�ำความสะอาดถนนบางแสน (18 เมษายน 2560)
เมืองแสนสุข
วิทยาลัยวิทยาการวิจยั และวิทยาการ เสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้แก่เยาวชน
ปัญญา
เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (31 พฤษภาคม 2560)
คณะแพทยศาสตร์
โครงการอนามัยลูกรัก ตอน “อุบัติเหตุในเด็กป้องกันได้ถ้ารู้ทันและ
ไม่ประมาท” (23 มิถุนายน 2560)
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6. การส่งเสริมกีฬา
หน่วยงาน/ส่วนงาน
คณะโลจิสติกส์
กองกิจการนิสิต
ส�ำนักงานอธิการบดี
กองกีฬาและนันทนาการ

โครงการ
การแขง่ ขันกีฬาเชือ่ มความสามัคคีระหวา่ งหนว่ ยงานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชลบุรี ครัง้ ที่ 1
(8 กุมภาพันธ์ 2560)
แข่งขันเรือใบ Royal Langkawi International Regatta 2017
(7-14 มกราคม 2560)
กิจกรรม สนอ. ก้าวไกลห่วงใยสุขภาพ (1 กุมภาพันธ์ 2560)
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาคตะวันออก (9 กุมภาพันธ์ 2560)

7. การเสริมสร้างการเรียนการสอน
หน่วยงาน/ส่วนงาน
สถาบันภาษา

โครงการ
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 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560
(17-27 สิงหาคม 2560)
คณะสหเวชศาสตร์
จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน (18 สิงหาคม 2560)
คณะเภสัชศาสตร์
เปิดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (26 มกราคม 2560)
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว วันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�ำงาน
สู่ไทยแลนด์ 4.0 (2 กุมภาพันธ์ 2560)
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพและ จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรม โครงการบัณฑิตไทยไม่โกง
คุณธรรมนิสิต
(19 เมษายน 2560)
ส�ำนักคอมพิวเตอร์
โครงการค่ายคอมพิวเตอร์ส�ำหรับเยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 23
(23-24 มีนาคม 2560)
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ส�ำหรับโรงเรียนในโครงการทุนการศึกษาและ
โรงเรียนในเขตจังหวัดสระแก้ว หลักสูตร การใช้ไอทีในการจัดการเรียนการสอน
แบบเสต็มศึกษา (STEM Education) (10 สิงหาคม 2560)
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
โครงการ GISTDA DAY (16-18 สิงหาคม 2560)
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หน่วยงาน/ส่วนงาน
คณะโลจิสติกส์
โครงการบริการวิชาการ
“Logistics Talk”
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โครงการ
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 ก้าวย่างและความท้าทายในการท�ำการค้าระหว่างประเทศ
ของ บมจ.ปตท. (30 สิงหาคม 2560)
ครั้งที่ 6 Logistics Innovation: Changing the Business and Consumer
Behavior (27 กันยายน 2560)

สรุปโครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด�ำเนินงานโครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม 174 โครงการ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนประเภทต่าง ๆ จ�ำนวน 7,489,182 บาท เป็นทุนจากงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 57.80 ทุนจากงบประมาณรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล ร้อยละ 28.89 และทุนวิจัยจากแหล่งทุน
อื่น ร้อยละ 13.31 ดังนี้

งบประมาณโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำแนกตามแหลงทุน ปงบประมาณ 2560
แหลงทุนอื่น
13.31%

เงินอุดหนุนรัฐบาล
28.89%

เงินรายไดมหาวิทยาลัย
57.80%

โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม จ�ำแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2560
แหล่งทุน

ปีงบประมาณ 2560
งบประมาณ
2,163,600
4,328,882
996,700
7,489,182

จ�ำนวน
28
124
22
174

เงินอุดหนุนรัฐบาล
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
แหล่งทุนอื่น
รวม

ร้อยละ
28.89
57.80
13.31
100.00

โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม จ�ำแนกตามแหล่งทุนและส่วนงาน ปีงบประมาณ 2560
ส่วนงาน
คณะการจัดการ
และการท่องเที่ยว
คณะการแพทย์
แผนไทยอภัยภูเบศร
คณะดนตรี
และการแสดง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยี
ทางทะเล
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์
คณะโลจิสติกส์
คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
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เงินอุดหนุนรัฐบาล

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

แหล่งทุนอื่น

รวม

จ�ำนวน งบประมาณ จ�ำนวน งบประมาณ จ�ำนวน งบประมาณ จ�ำนวน งบประมาณ
1
51,500
1
51,500
-

-

-

2

70,000

-

-

2

70,000

5

670,100

4

138,645

2

461,000

11

1,269,745

3
1

145,300
75,600

-

-

-

-

3
1

145,300
75,600

-

-

8

297,040

-

-

-

-

1

40,000

297,040
40,000

1

-

8
1
2
8

67,900

2
7

85,210

-

-

-

1

30,000

-

-

1

30,000

-

-

1

30,800

-

-

2
3
19
2

26,160
76,000
367,432
94,100

-

-

2
4
19
2

26,160
106,800
367,432
94,100
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ส่วนงาน
คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะอัญมณี
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา
ส�ำนักบริการวิชาการ
ส�ำนักหอสมุด
ส�ำนักงานอธิการบดี
รวม

เงินอุดหนุนรัฐบาล

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

แหล่งทุนอื่น

รวม

จ�ำนวน งบประมาณ จ�ำนวน งบประมาณ จ�ำนวน งบประมาณ จ�ำนวน งบประมาณ
2
123,200
2
123,200
4

264,900

-

-

-

-

4

264,900

-

325,300

-

-

-

-

316,260
502,340
667,556

1

4

9
8
15

14

495,700

1

58,300

-

-

-

-

4

192,000

3

182,700

-

-

-

-

3
8
20
3

52,900
277,090
857,989
68,260

4

-

10
12
29
1
4
3
3
8
20
7

316,260
827,640
1,163,256
58,300
192,000
182,700
52,900
277,090
857,989
68,260

1

105,000

-

-

-

1

63,000

1

25,000

3

184,900

28

2,163,600

124

4,328,882

1
1

105,000
25,000

-

-

4

247,900

22

996,700

174

7,489,182

การประเมินคุณภาพ องค์กร และผู้บริหาร
การประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพาได้รบั การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ตามระบบ CUPT QA ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ดังนี้
1. ระดับคะแนนเท่าเดิม จ�ำนวน 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ C.2 C.6 C.10 C.12 และ C.13
2. ระดับคะแนน เพิ่มขึ้น 1 คะแนน จ�ำนวน 9 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 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�ำนวน 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ C.7 C.8.1 C.8.2 และ C.9

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�ำปีการศึกษา 2558 – 2559
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้หลัก
C.1 การรับและการส�ำเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา
C.2 การได้งานท�ำของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
C.3 คุณภาพบัณฑิต
C.4 ผลงานของผู้เรียน
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
C.7 การก�ำกับมาตรฐานหลักสูตร
C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถาบัน
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้เลือก
S.1 จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
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ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2558
2559
2
3
2
2
2
3
2

3
3
3
3
3
3
4

2
2
2
3
2
4
3

4
4
4
3
3
4
3

3

4

71

รายงานประจ�ำปี 2560
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2558
2559
S.2 Student Mobility - Inbound/outbound, part - time/full - time of international
2
3
ตัวบ่งชี้

students
S.3 Green University
S.4 การด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2
2

3
3

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รบั มอบหมายจากส�ำนักงาน ป.ป.ช. ให้รบั ผิดชอบงบประมาณ
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในก�ำกับของรัฐ สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จ�ำนวน 81 แห่ง และมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันทีเ่ ข้าสูก่ ารประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นปีแรก
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยบูรพา มีผลการประเมินดังนี้ คะแนน ITA = 72.72 (ถ่วงน�้ำหนัก) อันดับที่ 70 จาก 81
สถาบันอุดมศึกษา
สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด�ำเนินงาน
ความโปรงใส

75.4
คุณธรรม
การทำงาน
ในหนวยงาน
49.64
วัฒนธรรม
คุณธรรม
ในองคกร

ระดับผล
การประเมิน

คะแนน ITA = 72.72
(ถ่วงน�้ำหนัก)

79.45

68.21

ความพรอม
รับผิด

ดัชนี

ความโปร่งใส
ความพร้อมรับผิด
83.04
ความปลอดจากการทุจริต
ความปลอดจาก ในการปฏิบัติงาน
การทุจริต
ในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
คุณธรรมการท�ำงานในหน่วยงาน

สูง

คะแนนดัชนี ระดับผล
(ร้อยละ) การประเมิน
79.45
68.21
83.04

สูง
สูง
สูงมาก

49.64
75.40

ปานกลาง
สูง

หมายเหตุ : 1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ถ่วงน�้ำหนักแล้ว
2. คะแนนดัชนีเป็นการค�ำนวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค�ำถามจากทุกแบบส�ำรวจในดัชนีที่ยังไม่ถ่วงน�้ำหนัก
ส�ำหรับการเปรียบเทียบในแต่ละดัชนี

การจัดท�ำงบประมาณและการบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย โดยการก�ำหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ออกข้อบังคับ
ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงก�ำหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหา
รายได้ จัดหาแหลง่ ทุนและทรัพยากรอืน่ อนุมตั กิ ารตัง้ งบประมาณรายรับและอนุมตั งิ บประมาณรายจา่ ยของมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จ�ำนวน 2,006.8704 ล้านบาท
และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จ�ำนวน 3,188.1592 ล้านบาท สัดสว่ นงบประมาณจากรัฐบาลตอ่ งบประมาณเงิน
รายได้ เท่ากับ 39 ต่อ 61 ในปีงบประมาณ 2560 มีรายได้ 5,843.9174 ล้านบาท รายจ่ายจริง 4,353.6153 ล้านบาท

หนวย : ลานบาท
4,000.0000
3,000.0000
2,000.0000

เปรียบเทียบงบประมาณเงินรายไดและเงินอุดหนุนรัฐบาล
ปงบประมาณ 2556 - 2560

2,896.0208

3,316.4205

3,290.0661

3,108.3961
2,279.1582

1,215.9785

1,331.5605

1,687.7331

3,188.1592
2,006.8704

1,000.0000
.0000
2556

2557
เงินรายได
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2558

เงินอุดหนุนรัฐบาล

2559

2560
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การจัดท�ำงบการเงิน
มหาวิทยาลัยบูรพา
งบแสดงฐานะการเงิน (รวมแหล่งเงิน)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้
รายได้ค้างรับ
สินค้าคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ
เงินลงทุนระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า

(หน่วย : บาท)

5
6
7
8
9
10
11

705,778,498.26
304,093,174.45
22,551,427.77
55,243,293.49
4,186,161.36
5,285,562,530.83
7,800,515.66
6,385,215,601.82

12
13
14
15
16

3,000,000.00
4,999,980.00
5,951,969,607.99
38,887,254.81
21,902,000.44
6,020,758,843.24

17

4,478,046.48
4,478,046.48
12,410,452,491.54

18
19
20

72,790,962.73
125,293,313.08
357,506,379.91

เงินรับฝากและเงินประกัน
รายได้รอการรับรู้
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

21
22
23

231,466,770.65
361,169,063.63
91,290,647.02
1,239,517,137.02
1,239,517,137.02
11,170,935,354.52

24
25

3,862,754,997.44
7,308,180,357.08
11,170,935,354.52

หมายเหตุ : งบการเงินประจ�ำปีงบประมาณ 2560 ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
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มหาวิทยาลัยบูรพา
งบแสดงผลการด�ำเนินงาน (รวมแหล่งเงิน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)

รายได้
รายได้จากเงินงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ต้นทุนขาย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการวิชาการ
ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการวิจัย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

26
27
28
29

2,207,313,139.60
2,678,447,610.86
46,609,513.54
123,103,478.42
5,055,473,742.42

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

1,647,996,289.51
164,759,596.25
314,168,860.79
357,812,729.05
157,419,717.08
167,340,074.05
227,165,560.10
690,055,731.88
291,882,039.71
241,617,909.65
17,082,636.46
26,966,293.20
4,304,267,437.73
751,206,304.69
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มหาวิทยาลัยบูรพา
งบกระแสเงินสด ทางตรง (รวมแหล่งเงิน)
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดรับ
รายได้จากเงินงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้อื่น
บวก
ลูกหนี้ลดลง
รายได้ค้างรับลดลง
วัสดุคงเหลือลดลง
สินค้างคงเหลือลดลง
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง
สินทรัพย์อื่น ลดลง
หัก

ลูกหนี้เพิ่มขึ้น
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
วัสดุคงเหลือเพิ่มขึ้น
รายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น

รวมเงินสดรับ
เงินสดจ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

76

รายงานประจ�ำปี 2560

2,207,313,139.60
2,678,447,610.86
46,609,513.54
123,103,478.42
271,351,738.40
1,048,113.61
6,149,032.84
256,768.77
278,805,653.62
5,334,279,396.04
76,392,505.96

2,273,296.48

78,665,802.44
5,255,613,593.60
1,647,996,289.51
164,759,596.25
314,168,860.79
357,812,729.05
157,419,717.08
167,340,074.05
227,165,560.10
291,882,039.71

รายงานประจ�ำปี 2560
ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการวิชาการ
ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการวิจัย
ค่าใช้จ่ายอื่น
บวก

เจ้าหนี้ลดลง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
เงินรับฝากและเงินประกันลดลง
รายได้รับล่วงหน้าลดลง
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง

รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
รายได้รอการรับรู้เพิ่มขึ้น
เงินรับฝากและเงินประกันเพิ่มขึ้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้เพิ่มขึ้น
รวมเงินสดจ่าย
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
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241,617,909.65
17,082,636.46
26,966,293.20
3,614,211,705.85

4,618,664.57
86,295,666.32
90,914,330.89
3,705,126,036.74

หัก

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
บวก
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
เงินลงทุนระยะยาวลดลง
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) ลดลง
หัก
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
เงินให้กู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิ่มขึ้น
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) เพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) เพิ่มขึ้น
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

23,115,911.96
3,628,072.92
3,477,507.15
6,587,304.40

36,808,796.43
3,668,317,240.31
1,587,296,353.29

420,620,959.85

1,498,425,944.13
2,254,660.00
16,714,264.38

1,938,015,828.36
(1,938,015,828.36)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ระยะยาว ลดลง
ทุน เพิ่มขึ้น
รายได้สูง/ (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ลดลง
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น / (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด

192,621,487.52
(182,308,801.06)

10,312,686.46
10,312,686.46
(340,406,788.61)
1,046,185,286.87
705,778,498.26

หมายเหตุ : งบการเงินประจ�ำปีงบประมาณ 2560 ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

78

รายงานประจ�ำปี 2560

รายงานประจ�ำปี 2560

การบริหารงานบุคคล
บุคลากรได้รับรางวัล
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วัชรสินธุ์ คณะพยาบาลศาสตร์
ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

นางเกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับ
รางวัลบุคลากรทีม่ ผี ลงานดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 จากทีป่ ระชุม
คณบดีวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม เมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย คณะศึกษาศาสตร์
ได้ รั บ รางวั ล คนไทยตั ว อย ่ า ง จากโครงการกิ จ กรรม
รณรงค์ ก ารท� ำ ความดี ต้ น แบบคนดี ใต้ ร ่ ม พระบารมี
พ่ อ ของแผ่ น ดิ น คนท� ำ ดี ต้ น แบบสั ง คมแห่ ง ปี 2560
“คนไทยตั ว อย่ า ง” ครั้ ง ที่ 4 จั ด โดยสมั ช ชานั ก จั ด รายการ
ข ่ า ววิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง ประเทศไทย (สว.นท.)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560
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รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์
ได้รับรางวัลรางวัล ดังนี้
1. รางวั ล ครู ต ้ น แบบ & มื อ อาชี พ ที่ เ สี ย สละดี เ ยี่ ย ม
ด้ า นสาธารณสุ ข จากประชุ ม วิ ช าการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ครั้ ง ที่ 2“นวั ต กรรมสั ง คมเพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ” จั ด โดย
มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2. รางวัล “คนไทยตัวอย่าง” จากโครงการกิจกรรมรณรงค์
ท�ำความดี ต้นแบบคนดี ใต้รม่ พระบารมีพอ่ ของแผ่นดิน คนท�ำดี ต้นแบบ
สังคมแห่งปีครั้งที่ 4 ประจ�ำปี 2560 จัดโดยสมัชชานักจัดรายการ
ข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) เมื่อวันที่ 25
มีนาคม พ.ศ. 2560
3. รางวัลเกียรติคณ
ุ “ญาณสังวร” คนดีศรีสยาม จัดโดยโครงการ
เทิดพระเกียรติ ร.9 “รัฐ ราษฎร์ รว่ มใจภักดิ์ ท�ำความดี คืนคุณแผน่ ดิน”
และ สมั ช ชานั ก จั ด รายการข่ า ววิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ห นั ง สื อ พิ ม พ์
แห่งประเทศไทย (สว.นท.) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
ได้รบั รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจ�ำปีการศึกษา 2559 ประเภทนักบริหาร เมื่อวันที่ 24 กันยายน
พ.ศ. 2560

นางสาวจิดาภา สุทธิพงษ์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลขวัญถุง
กาชาด และโล่เชิดชูเกียรติ การท�ำความดีเพื่อแผ่นดิน เพื่อสานต่อ
พระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ “ตามรอยพระยุคลบาท
บรมนาถบพิตร” จัดโดยสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560
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ดร.วศิ น ยุ ว นะเตมี ย ์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
ศิลปศาสตร์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ท�ำประโยชน์
แก่จังหวัดจันทบุรี ในงานวันสถาปนาหอการค้าจังหวัด
จันทบุรี ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

ดร.นิตยา ไชยเนตร คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเหรียญ
เงิ น จากการแข ่ ง ขั น ครอสเวิ ร ์ ด ประเภทที ม หญิ ง และ
อาจารย์พรรณภัทร อินทฤทธิ์ คณะการแพทย์แผนไทย
อภั ย ภู เ บศร ได้ รั บ เหรี ย ญทองแดงจากการแข่ ง ขั น
กี ฬ าจั ก รยาน ในการแข่ ง ขั น กี ฬ าบุ ค ลากรส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการอุมดมศึกษา ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
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สถิติบุคลากร
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พามี พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย 3,635 คน จ� ำ แนกเป็ น คณาจารย์ 1,582 คน
(ร้อยละ 43.52) และสนับสนุนวิชาการ 2,053 คน (ร้อยละ 56.48) มีคณาจารย์ด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์ 1,240 คน
(ร้อยละ 78.38) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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�ำหรับพนักงานสนับสนุนวิชาการมีวุฒิการศึกษา
ต�่ำกว่าปริญญาตรี 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
1,902

1,973

1,975

2,041

2,053

1,497

1,544

1,599

1,627

1,582

2556

2557

2558

2559

2560

คณาจารย

สนับสนุนวิชาการ

จำนวนพนักงาน ตำแหนงคณาจารยประจำ ปงบประมาณ 2556-2560
จำแนกตามตำแหนงทางวิชาการ
2
274 64

2
281

2
245

1,207

1,240

1,300

1,287

1,240

2556

2557

2558

2559

2560

อาจารย
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243 54

3
233 54
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57

ผูชวยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

ศาสตราจารย

59
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จำนวนพนักงาน ตำแหนงคณาจารยประจำ ปงบประมาณ 2556-2560
จำแนกตามวุฒิการศึกษา
676

699

650

680

2556

171

2557

1

727

164

ปริญญาตรี

1

700
2558
ปริญญาโท

827

834

618

171

2559

ปริญญาเอก

182

588
2560

160

อื่นๆ*

จำนวนพนักงานตำแหนงสนับสนุนวิชาการ ปงบประมาณ 2556 - 2560
จำแนกตามวุฒิการศึกษา
12
296
977
586

2556

29
2

12
323
995
613

28
2

2557
ต่ำกวาตรี

11
371 35
2
1,000
622

13
331 30
2
1,003
596

2558
ตรี

ป.บัณฑิต

11
385 37
2
1,017
601

2559
โท

เอก

2560
อื่น

หมายเหตุ * อื่นๆ หมายถึง วุฒิกลุ่มอื่นที่หน่วยงานผลิตมาเพื่อใช้เฉพาะต�ำแหน่ง (ประกาศนียบัตรนักเรียน
เดินเรือพาณิชย์ (ช่างกลเรือ))
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จ�ำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย จ�ำแนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2556-2560
ประเภท

2556
272
991
1,367
146
24
118
243
83
62
93
3,399

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุน)
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
พนักงานฯ บางส่วนเวลา
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
ลูกจ้างประจ�ำ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
ลูกจ้างโครงการฯ
รวม

2557
221
1,046
1,465
123
24
116
271
93
62
96
3,517

ปีงบประมาณ
2558
213
1,053
1,532
126
24
111
285
99
62
69
3,574

2559
204
1,109
1,583
64
24
108
324
91
101
60
3,668

2560
201
1,129
1,591
56
28
101
319
63
77
70
3,635

ข้อมูล ณ 30 กันยายน ของทุกปี

ด�ำเนินการเกี่ยวกับการขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการ ต�ำแหน่งช�ำนาญการ/เชี่ยวชาญ
มหาวิทยาลัยบูรพาส่งเสริมคณาจารย์ และนักวิจัยให้สร้างผลงานทางวิชาการอย่างเหมาะสมตามพันธกิจ
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมุ่งเน้นการ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเชิงบูรณาการ ทั้งที่เป็นความรู้ใหม่ และความรู้ท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
สังคมและประเทศ และส่งเสริมให้พนักงานสนับสนุนวิชาการด�ำรงต�ำแหน่งสูงขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณปี 2560 มีผู้ได้รับ
การด�ำรงต�ำแหน่งสูงขึ้น ดังนี้

จ�ำนวนบุคลากรที่ ได้รับการด�ำรงต�ำแหน่งสูงขึ้น
ต�ำแหน่ง
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เชี่ยวชาญ
ช�ำนาญการพิเศษ
ช�ำนาญการ
รวม
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จ�ำนวน (คน)
3
25
13
41
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การพัฒนาส่งเสริมบุคลากร
บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพตนเอง ในด้านการการสัมมนา การฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน และศึกษาต่อ โดยบุคลากรสายคณาจารย์ได้รับการพัฒนาร้อยละ 81.50 และสนับสนุนวิชาการ ร้อยละ
99.00 ซึ่งจ�ำแนกเป็นการพัฒนาศักยภาพตนเองในประเทศ ร้อยละ 93.45 และต่างประเทศ ร้อยละ 6.55

จ�ำนวนและร้อยละการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรในการสัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการ
ศึกษาต่อ
ประเภท
สัมมนา
ฝึกอบรม
ดูงาน
ศึกษาต่อ
อื่นๆ
รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

คน

ครั้ง

คน

ครั้ง

คน

ครั้ง

785
681
239
45
190
1,940

437
572
266
33
34
1,342

59
15
20
15
27
136

4
3
4
1
27
12

844
696
259
60
217
2,076

441
575
270
34
61
1,381

ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยบูรพา
การตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพาได้ด�ำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
87 ความร่วมมือ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือและมีการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น การแลกเปลี่ยนนิสิต บุคลากร เพื่อการศึกษาและวิจัยกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างประเทศ 20 แห่ง ดังนี้

การลงนามตามข้อตกลงความร่วมมือ
Country

Institution

Philippines Asia Pacific Consortium of
Researchers and Educators
Polytechnic University of the
Philippines
Adamson University

Remarks

Global Relations Center

Date
1 OCT 2016

Global Relations Center

1 OCT 2016

Faculty of Pharmaceutical 11 NOV 2016
Sciences
Indonesia Universitas 17 Agustus 1945
Faculty of Polotical Science 12 NOV 2016
Semarang, Indonesia
and Law
STIKES RS. HAJI MEDAN
Faculty of Nursing
23 NOV 2016
Galuh University
Global Relations Center
15 FEB 2017
Budi Luhur International Network Global Relations Center
17 FEB 2017
for Education (BIN for EDU)
Indonesia Defense University
Faculty of Polotical Science 21 APR 2017
and Law
Sekolah Tinggi psikologi
Global Relations Center
19 SEP 2017
Malaysia Management and Science
Faculty of Pharmaceutical 14 MAR 2017
University
Sciences
China Zhjiang Mariculture Research
Faculty of Marine
30 NOV 2016
Institute
Technology
Yunnan Minzu University
Faculty of Education
05 APR 2017
Taiwan Taipei National University of the Faculty of Music and
31 JUL 2017
Atrs
Performing Arts
Cambodia Mean Chey University
Faculty of science and
9 DEC 2016
social sciences
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Country

Japan

Institution

Remarks

Kisato University, School of
Marine Bioscience
Hunkuk University

The Institute of Marine
Science
Faculty of Humanities and
Social Sciences
Daejin University
Faculty of Humanities and
Social Sciences
Dongguk Unviversity
Global Relations Center
Erasmus+ Program for Learners Faculty of Management and
and staff Higher
Tourism
ASEAN Thai Pharmacy Education Faculty of Pharmaceutical
Consortium
Sciences

Korea

Other
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Date
21 DEC 2016
26 JUL 2016
5 AUG 2015
19 SEP 2017
23 NOV 2016
29 JUN 2017

สถิตินิสิตชาวต่างชาติ
ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพามีนิสิตต่างชาติทั้งหมด 364 คน จ�ำแนกเป็นระดับปริญญาตรี
191 คน ระดับปริญญาโท 126 คน และระดับปริญญาเอก 47 คน ซึง่ เป็นนิสติ สัญชาติจนี มากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ สัญชาติ
กัมพูชา และสัญชาติลาว

จ�ำนวนนิสิตต่างชาติ จ�ำแนกตามระดับและสัญชาติ
สัญชาติ

กัมพูชา
เกาหลี
แคนาเดียน
จีน
ญี่ปุ่น
ไต้หวัน
เนปาล
บังคลาเทศ
เปรู
ฝรั่งเศส
พม่า
ฟิลิปปินส์
ภูฐาน
มาเลเซีย

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

54
13
1
78
5
4

25
3
1
55

3

27

2
1
2

1
1
1

2
1
3
2
1

5
2

รวมทั้งหมด
82
16
2
160
5
7
2
5
1
3
2
1
5
2

สัญชาติ

ปริญญาตรี

ยูกันดา
รัสเซีย
ลาว
เวียดนาม
อเมริกัน
ออสเตรเลีย
อังกฤษ
อิตาลี
อินเดีย
อินโดนีเซีย
รวมทั้งหมด

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1
1
18
1

6
3

2
1

1

8
126

1
1
47

1
2
5
2

1
16
191

รวมทั้งหมด
1
2
26
9
2
2
2
1
1
25
364

อาจารย์ชาวต่างประเทศ
ปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยบูรพามีอาจารย์ชาวต่างประเทศทั้งหมด 77 คน จากข้อมูลพบว่า อาจารย์
ชาวตา่ งประเทศสัญชาติสหรัฐอเมริกา 17 คน (ร้อยละ 22.08) มากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ สัญชาติจนี 9 คน (ร้อยละ 11.69)
และสัญชาติอังกฤษ 8 คน (ร้อยละ 10.39)

จ�ำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ จ�ำแนกตามสัญชาติ
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สัญชาติ

จ�ำนวนอาจารย์ (คน)

เกาหลีใต้
เกาหลีเหนือ
เกาะเวอร์ยนิ (ไอซ์แลนด์บริตชิ )
แคนาเดียน
จีน
ญี่ปุ่น
นิวซีแลนด์

2
2
1
1
9
5
1

สัญชาติ
เยอรมันตะวันออก
เวียดนาม
สเปน
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
สาธารณรัฐอาฟริกาใต้
สิงคโปร์

นิวเฮบริดส์
เนเธอร์แลนด์
เบลิส (บริติส ฮอนดูรัส)
ปากีสถาน
ฝรั่งเศส
ฟินแลนด์
ฟิลิปปินส์

1
1
1
1
1
2
6

ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
อังกฤษ
อิตาลี
อินเดีย
อินโดนีเซีย
ไอซแลนด์
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จ�ำนวนอาจารย์ (คน)

2
2
1
17
1
1
2
1
1
8
1
2
1
1
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คณะท�ำงานจัดท�ำรายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2560
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย
2. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์)
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก)
4. รองอธิการฝ่ายวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล)
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา โอศิริ)
6. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคล
(รองศาสตราจารย์ ดร.โดม สิทธิเวทย์)
7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
(อาจารย์เสถียร ปุรณะวิทย์)
8. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี)
9. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สูตรมงคล)
10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
(รองศาสตราจารย์สุกัญญา บูรณเดชาชัย)
11. อาจารย์เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์
12. นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท
13. ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมาย
(นางสาวสุชาดา มณีสุธรรม)
14. ผู้อ�ำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
(นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองค�ำ)
15. ผู้อ�ำนวยการกองบริการการศึกษา
(นางนิตยา โคตรศรีเมือง)
16. ผู้อ�ำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(นางสาวอรวรรณ บุญบ�ำรุง รักษาการแทน)
17. ผู้อ�ำนวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
(นางสาวเสาวณีย์ ส�ำราญสุข)
18. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคล
(นายเจริญ ชินวานิชย์เจริญ)
19. ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน
(นางสาวเนาวรัตน์ ดรุณศรี)
20. นางสาวเสวิตา บุญเชิด
21. นางสาวศรุดา อ่อนจันทึก

ที่ปรึกษา
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คณะท�ำงาน
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คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงานและเลขานุการ
คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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