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บทสรุปผู้บริหำร 

 
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ด าเนินการและส่งเสริม

งานวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และการกีฬา รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามพันธกิจ ดังนี้ 
 

การจัดการศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 235 หลักสูตร จ าแนกเป็นระดับ

ปริญญาตรี 109 หลักสูตร  ปริญญาโท 83 หลักสูตร และปริญญาเอก 43 หลักสูตร  เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษา
ร่วมกับต่างประเทศ 13 หลักสูตร  มีนิสิตใหม่ 7,848 คน จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 7,489 คน ปริญญาโท 325 
คน และปริญญาเอก 34 คน และมีนิสิตทั้งหมด 35,674 คน จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 31,700 คน ระดับปริญญา
โท 2,941 คน และระดับปริญญาเอก 1,033 คน  มีผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ านวน 10,633 คน จ าแนก
เป็น ระดับปริญญาตรี 8,949 คน ระดับปริญญาโท 1,450 คน และระดับปริญญาเอก 234 คน นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
บูรพายังเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา จ านวน 5 หลักสูตร มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2560 จ านวน 114 คน และเปิดสอนระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียน
สาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มีนักเรียนทั้งหมด 2,566 คน 
 

การวิจัยและบริการทางวิชาการ 
ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยบูรพามีจ านวนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ รวม 431 โครงการ 

จ าแนกเป็นโครงการจากแหล่งเงินอุดหนุนรัฐบาล 234 โครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 118 โครงการ และ   
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 79 โครงการ มีงบประมาณอุดหนุนการวิจัย 202,512,761 บาท  จ าแนกเป็น
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 122,457,800 บาท (ร้อยละ 60.47) งบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
15 ,175,924 บาท (ร้อยละ 7.49) และงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 64,879,037 บาท  
(ร้อยละ 32.04) มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ รวม 671 บทความ จ าแนกเป็นรายงานสืบเนื่องระดับชาติ 
190 บทความ รายงานสืบเนื่องระดับนานาชาติ 117 บทความ วารสารระดับชาติ 247 บทความ และบทความวิจัยที่
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 117 บทความ  มีผลงานที่มีการยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพย์สิน  ทางปัญญา
หรือการขยายผลเชิงพาณิชย์ ผ่านศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 29 ผลงาน  โดยมีการยื่นค าขอรับ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 1 ผลงาน  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 14 ผลงาน อนุสิทธิบัตร 12 ผลงาน  และลิขสิทธิ์  
2 ผลงาน 

ส าหรับการบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2561 มีจ านวนโครงการบริการวิชาการรวม 803 โครงการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 525,655,710.31 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณมาจากแหล่งทุนอ่ืนจ านวน 700 โครงการ 



    5 

Annual Report | 2018 

516 ,389,143.31 บาท (ร้ อยละ 98.24)  จากเงิน อุดหนุนรั ฐบาล จ านวน 74  โครงการ  6,171,200 บาท  
(ร้อยละ 1.17) และเงินรายได้มหาวิทยาลัย จ านวน 29 โครงการ 3,095,367 บาท (ร้อยละ 0.59)  

 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 105 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 

5 ,645,019 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล จ านวน 38  โครงการ  3 ,000,000 บาท  
(ร้อยละ 53.14) จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย จ านวน 50 โครงการ 1 ,623,969 บาท (ร้อยละ 28.77)  และ 
แหล่งทุนอ่ืนจ านวน 17 โครงการ 1,021,050 บาท (ร้อยละ 18.09)  
 

การประเมินคุณภาพองค์กร และผู้บริหาร 
ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ตามระบบ CUPT QA  (ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
13 ตัวบ่งชี้หลัก และ 4 ตัวบ่งชี้เลือก) มีระดับผลการด าเนินการอยู่ที่ระดับ 3 และระดับ 4  ในการนี้คณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพเชิงคุณภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีประเด็นส าคัญในการประเมินคุณภาพเชิงคุณภาพ จ านวน 11 ด้าน  
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยบูรพามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ 
ในก ากับของรัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีระดับผลการประเมินระดับสูง  คะแนน ITA = 70.06  
(ถ่วงน้ าหนัก)  อันดับที่ 74 จาก 81 สถาบันอุดมศึกษา 

 

การจัดท างบประมาณและการบริหารงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จ านวน 2,082.3182 ล้านบาท และงบประมาณเงิน

รายได้มหาวิทยาลัย  จ านวน 2,916.6173 ล้านบาท สัดส่วนงบประมาณจากรัฐบาลต่องบประมาณเงินรายได้  เท่ากับ 
42 ต่อ 58 ในปีงบประมาณ 2561 มีรายได้ 5,941.80 ล้านบาท รายจ่ายจริง 4,233.43 ล้านบาท มีเงินสะสม 
1,913.40 ล้านบาท   

 

การบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยบูรพามีพนักงานมหาวิทยาลัย 3,559 คน จ าแนกเป็นคณาจารย์ 1,532 คน (ร้อยละ 43.05)  

และสนับสนุนวิชาการ 2,027 คน (ร้อยละ 56.95)  มีคณาจารย์ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 1,178 คน (ร้อยละ 76.89)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 294 คน (ร้อยละ 19.19) และรองศาสตราจารย์ 60 คน (ร้อยละ 3.92) มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 147 คน (ร้อยละ 9.60) ปริญญาโท 565 คน (ร้อยละ 36.88) และปริญญาเอก 820 คน (ร้อยละ 53.52)  
ส าหรับพนักงานสนับสนุนวิชาการมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 572 คน (ร้อยละ 28.22) ปริญญาตรี 1,012 คน 
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(ร้อยละ 49.93) ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 คน (ร้อยละ 0.10) ปริญญาโท 400 คน (ร้อยละ 19.73) ปริญญาเอก  
28 คน (ร้อยละ 1.38) และวุฒิการศึกษาอ่ืนๆ 13 คน (ร้อยละ 0.64) 

 

ความเป็นสากลและการสร้างเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยบูรพาได้ด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  

58 ความร่วมมือ  โดยในปีงบประมาณ 2561  ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือและมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

กับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างประเทศ 13 แห่ง  และได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

และองค์กรภายในประเทศ 32 ความร่วมมือ 
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ประวัติมหำวิทยำลัย 

มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยู่ภาคตะวันออก  มีที่ตั้งอยู่ใน 3 จังหวัด คือ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 169  

ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี   
มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 647 ไร่ และมีวิทยาเขต 2 แห่ง ได้แก่  

 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งอยู่ที่
อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ 450 ไร่ นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ที่
อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 776 ไร่ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
179 ไร่ และอ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 897 ไร่  

 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งอยู่ที่
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อท่ี 1,369 ไร่  

ความเป็นมาก่อนที่จะมาเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มในปี  
พ.ศ. 2492 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงขึ้นที่ 
ซอยประสานมิตร อ าเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร จนถึงปี   
พ.ศ. 2497 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
ประสานมิตร” ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 ได้ขยายวิทยาเขตออกไปอีก 2 
แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน และวิทยาลัยวิชาการศึกษา
บางแสน ในส่วนของวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนได้มีการวางศิลา
ฤกษ์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2498 ที่ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี นับแต่นั้นมาวันที่ 8 กรกฎาคม ของทุกปีจึงเป็นวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย เรียกว่าวัน “แปดกรกฎ”  วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาบางแสน จึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศที่ได้
จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี  

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาบางแสนได้รับโอน “โรงเรียนพิบูลบ าเพ็ญ” สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ที่ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพ่ือปรับปรุง
ให้เป็นโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย โดยตั้งชื่อใหม่ว่า โรงเรียนสาธิต  
“พิบูลบ าเพ็ญ” วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน พ.ศ. 2501 มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาเป็นรุ่นแรก จ านวน 35 คน หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2505 ได้
เปิดรับบุคคลที่มีวุฒิ ป.ม. หรือ พ.ม. หรือ อ.กศ.หรือ ป.กศ.สูง หรือ
เทียบเท่า เข้าศึกษาเป็นนิสิตภาคสมทบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(กศ.บ.)และในปี พ.ศ. 2514 ได้รับโอนอาคารเรียน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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ของวิทยาลัยบางแสน สังกัดกรมสามัญศึกษาให้มาเป็นของวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน สังกัดกรมการฝึกหัดครู 
ในปี พ.ศ. 2517  วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ เปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ย้ายมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2517 
ดังนั้น วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน  จึงเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน  และได้เพ่ิม
สาขาวิชาในการผลิตบัณฑิตมากขึ้น มีการพัฒนากิจกรรมตามภารกิจเจริญรุดหน้าตามล าดับ   

ในปี พ.ศ. 2533  วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 จึงได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 131 ตลอดเวลาที่
ผ่านมาหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตอบสนองหลักการที่ว่าการศึกษานั้นประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
จึงขยายวิทยาเขต 2 แห่ง คือ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538  ตั้งวิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  
ตามมติคณะรัฐมนตรีขึ้นเป็นแห่งแรก เปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2539 และในปีต่อมาวันที่ 9 กันยายน 
พ.ศ. 2540 จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ขึ้นเป็นแห่งที่ 2 เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2541 ภายหลังได้มีการประกาศของมหาวิทยาลัยใช้ชื่อว่า วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตสระแก้ว 

มหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551  โดยการเปลี่ยนสถานภาพ
จากมหาวิทยาลัยส่วนราชการ  เป็นมหาวิทยาลัยในการก ากับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 125 ตอนที่ 5 ก ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551 
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สัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

 

ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

                            

 

แบบที่ 1  เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “๙” อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกนกเปลวเพลิงด้านบนมี

รัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข ๙ เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอกเบื้องบนมีค าว่า “สุโข ป าปฏิลาโภ” 

เบื้องล่างมีค าว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา”  

แบบที่ 2 เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “๙” อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกนกเปลวเพลิงด้านบนมี

รัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข ๙ เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอกเบื้องบนมีค าว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา” 

เบื้องล่างมีค าว่า “BURAPHA UNIVERSITY” 

 

ความหมายของตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

 1. ตราเป็นรูปทรงกลม ล้อมรอบด้วยชื่อมหาวิทยาลัย และพุทธศาสนสุภาษิตประจ ามหาวิทยาลัยว่า  

“สุโข ป าปฏิลาโภ” มีความหมายว่า ความได้ปัญญาให้เกิดสุข 

 2. ตรงกลางเป็นรูปเลขไทย “๙” หมายถึง รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 

 3. มีกนกเปลวเพลิงล้อมรอบ หมายถึง ความรุ่งโรจน์และความรุ่งเรือง 

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 5. ด้านล่างเป็นเส้นโค้ง หมายถึง ความเคลื่อนไหวและการพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด 

 

ปณิธานมหาวิทยาลัยบูรพา 

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา ใฝ่หาความรู้ และคุณธรรม 

 2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 3. เป็นที่พ่ึงทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ชี้น าแนวทางการพัฒนาแก่สังคม โดยเฉพาะภาคตะวันออก 

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 
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สีประจ ามหาวิทยาลัย 

 สีประจ ามหาวิทยาลัยคือ  สีเทา - ทอง 

 สีเทาเป็นสีของสมอง  หมายถึง  ความเจริญทางสติปัญญา 

 สีทอง  หมายถึง  คุณธรรม 

 สีเทา - ทอง  หมายความว่า บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้กอปรด้วยสติปัญญา และคุณธรรม 

 

ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 

 ต้นมะพร้าว 

 

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

 8 กรกฎาคม (แปดกรกฎ) 

 

ปรัชญา 

 สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม 

 

ค าขวัญ 

 ความได้ปัญญาให้เกิดสุข 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 
ภารกิจหลัก 

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ด าเนินการส่งเสริม งานวิจัย 
เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ  
การกีฬา รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 
วิสัยทัศน์ 

ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน  
Wisdom of the East for the Future of the Nation 

พันธกิจ 
1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคูกับการเสริมสรางเสรีภาพทางวิชาการ  และ

การใฝเรียนรูตลอดชีวิต บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู ในศาสตรแขนงตาง ๆ และ

ด าเนินการใหบริการทางวิชาการและการถายทอดองคความรู เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ใหสามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางดานการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมที่มีความเปนพลวัตสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ด าเนินการส งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต าง ๆ โดยครอบคลุมการ 
ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและ  
สิ่งแวดลอมอยางต่อเนื่อง 
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โครงสร้ำงองค์กำรมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  :  เส้นทึบ (   ) แทนสายบังคับบัญชา  เส้นประ (       )  แทนสายงานที่ปรึกษาหรือ สายประสานงาน 

 *      หมายถึง หน่วยงานในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 **    หมายถึง หน่วยงานในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  

ส านักงาน 

อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้ง 
โดยสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยบูรพา สภาวิชาการ 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้ง 

โดยมหาวิทยาลัย 
สภาพนักงาน 

คณะ 
 วิทยาลัย 

 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย 

1. สถาบันภาษา 

2. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

3. ส านักคอมพิวเตอร ์

4. ส านักบริการวิชาการ 

5. ส านักหอสมดุ 

6. ส านักพัฒนานวัตกรรม 

19.  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
20.  วิทยาลัยนานาชาต ิ
21.  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ์
22.  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวทิยาการปัญญา 
23.  คณะเทคโนโลยีทางทะเล* 
24.  คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์* 
25.  คณะอัญมณี* 
26.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร** 
27.  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์** 
28.  โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ** 
29. บัณฑิตวิทยาลยั 

สถาบัน 
ส านัก 

ส านักงาน 

สภามหาวิทยาลัย 

 
1.  คณะการจดัการและการท่องเที่ยว  
2.  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภเูบศร 
3.  คณะพยาบาลศาสตร ์
4.  คณะแพทยศาสตร ์
5.  คณะดนตรีและการแสดง 
6.  คณะเภสัชศาสตร ์
7.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
8.  คณะภูมสิารสนเทศศาสตร ์
9.  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
10.  คณะโลจสิติกส ์
11.  คณะวิทยาการสารสนเทศ 
12.  คณะวิทยาศาสตร ์
13.  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
14.  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
15.  คณะศิลปกรรมศาสตร ์
16.  คณะศึกษาศาสตร ์
17.  คณะสาธารณสุขศาสตร ์
18.  คณะสหเวชศาสตร ์
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โครงสร้ำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยบูรพำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  :  เส้นทึบ (   ) แทนสายบังคับบัญชา  เส้นประ (       )  แทนสายงานที่ปรึกษาหรือสายประสานงาน 

                 * คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2559 ยังไม่มีการแต่งตั้ง  

คณะกรรมการ 

ประจ าส่วนงาน 

นายกสภามหาวิทยาลัย

บูรพา 

หัวหน้าส านักงานอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

 

หัวหน้าส านักงาน 
สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริหาร           

มหาวิทยาลัยบูรพา 
อธิการบด ี

คณะกรรมการบริหารงาน     
การเงินและทรัพย์สิน 

สภาพนักงาน รองอธิการบดี 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประจ ามหาวิทยาลัย 

- ผู้อ านวยการกอง 
- ผู้อ านวยการศูนย ์
- ผู้จัดการ 

สภาวิชาการ 

คณะกรรมการอื่น ๆ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย* 

คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการอ่ืน ๆ 

คณบดี (คณะ/ วิทยาลัย) ผู้อ านวยการ (ส านัก/ สถาบัน) 

- หัวหน้าส านักงานคณบด ี
- หัวหน้าส านักงานจัดการศึกษา 
- ผู้อ านวยการศูนย ์
- ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
- ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- หัวหน้าหน่วยงาน 
- หัวหน้าฝ่าย 

- หัวหน้าส านักงานสถาบัน/ส านัก 
- หัวหน้าฝ่าย 
- หัวหน้าศูนย์ 
- หัวหน้าสถานีวิจัย 

คณะกรรมการผู้ประสานงาน

ส านักงานอธิการบดี 
คณะกรรมการ 

ประจ าส่วนงาน 
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คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
ประธานกรรมการ 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์  เทีย่งตรง 

กรรมการ 

 
ศาสตราจารย์กิตตคิุณ ดร.สมหวัง  พิริยานุวัฒน์ 

 
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน ์

 
ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  บุญญาธกิาร 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธ์ิ 

 
ดร.บุญปลูก  ชายเกต ุ

 
พลต ารวจตรี นายแพทยชุ์มศักดิ์  พฤกษาพงษ์ 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สนธิ  เตชานันท์ 

 
 

 

กรรมการและเลขานุการ 

 
นายขจร  จิตสุขุมมงคล 

 ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
นายสุทน  เฉื่อยพุก 

 
นายทวีศักดิ์  นาโสก 

 
นางธนวรรณ  ศักดากมัปนาท 
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ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 
 อธิการบดี 

 
รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธ์ิ 

ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีอธิการบดมีหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 
 

 
รศ.วัชรินทร์  กาสลัก 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 

รองอธิการบดี 

 
ผช.นพ.ไชยวิทย์  ธนไพศาล 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
(ถึง 30 เมษายน 2560) 

 
 

 
รศ.ดร.สุนันทา  โอศิร ิ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

 
ผศ.ดร.วิมลรัตน ์ จตรุานนท์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

(เริ่ม 1 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน) 

 
ผศ.ดร.อานนท์  วงษ์แก้ว 

รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ 
(เริ่ม 1 กุมภาพันธ ์2561 – ปัจจุบัน) 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายอาคารสถานท่ี 

(ถึง 31 มกราคม 2561) 

 
อาจารย์เสถียร  ปุรณะวิทย ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

 
ดร.เจริญ  ชินวานิชย์เจรญิ 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
(เริ่ม 16 สิงหาคม 2561 – ปัจจุบัน) 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายแผนและพัฒนายุทธศาสตร์ 
(เริม่ 1 กมุภาพันธ์ 2561 – 15 สิงหาคม 2561) 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายแผนและบุคคล 
(ถึง 31 มกราคม 2561) 

 
รศ.ดร.ประทมุ  ม่วงมี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี 

 
ผช.เอนก  สูตรมงคล 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว 
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อาจารย์จริวัธ  ศิริศักดิส์มบูรณ ์

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดฝีา่ยคลังและ
กฎหมาย 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

 
รศ.ดร.สุกญัญา  บูรณเดชาชัย 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายสื่อสารองค์กร 

 

 
ผช.นพ.สมชาย  ยงศิร ิ

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการ 

 

 
ผช.ดร.สหัทยา  รตันะมงคลกุล 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา 

 

 
ผช.ดร.พรรัตน์  แสดงหาญ 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน) 

 

 
ผช.ดร.มารุต  ตั้งวัฒนาชุลีพร 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิจัย 
(ถึง 31 มกราคม 2561) 

 

 
ดร.วิชญา  กันบัว 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิจัย 
(เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน) 

 

 
นายเกรียงศักดิ์  แสงจันทร ์

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายกิจการนิสติ 

 

 
ดร.นวศิษฏ์  รักษ์บ ารุง 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิเทศสัมพันธ์ 

 

 
ดร.ณัฐพล  ชมแสง 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิทยาเขตจันทบุรี 

 

 
ผช.ดร.ธนฏัฐ์ตฤณ  บุนนาค 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิทยาเขตสระแก้ว 

 

 



    17 

Annual Report | 2018 

หัวหน้าส่วนงาน 

 
ดร.ศักดิ์ชัย  เศรษฐ์อนวัช 

คณบดีคณะการจัดการและการทอ่งเที่ยว 

 
นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย 

คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภยัภูเบศร 

 
อาจารยส์ัณหไ์ชญ์  เอื้อศิลป ์

คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 

 
ดร.ไพทูล  แก้วหอม 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
ดร.บลัลังก์  เนื่องแสง 

คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

 
รศ.ดร.นุจรี  ไชยมงคล 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์

 
ผศ.นพ.พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร ์

 
ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม 

คณบดีคณะภูมสิารสนเทศศาสตร์ 
(ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2561) 

 
รศ.วัชรินทร์  กาสลัก 

ผู้รักษาการแทนคณบด ี
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

(เริ่ม 1 ธันวาคม 2560 – 18 กุมภาพนัธ ์2561) 

ผู้รักษาการแทนคณบด ี
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์

(เริ่ม 19 กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน) 

 
รศ.ดร.เอกรินทร์  สายฟ้า 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์

 
ผช.ดร.บญุรอด  บญุเกิด 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

 
รศ.ดร.ณกร  อินทร์พยุง 
คณบดีคณะโลจสิติกส ์

 
รศ. ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์  มณีธร 
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร ์

 
ผช.ดร.กฤษณะ  ชินสาร 

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 
ผช.ดร.เอกรัฐ  ศรีสุข 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
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ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(ถึง 31 ตุลาคม 2560) 

 
อาจารย์เสถียร  ปุรณะวิทย ์

ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา 

(1 พฤศจิกายน 2560 – 15 มีนาคม 2561) 

 
ผศ.ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(เริ่ม 16 มีนาคม 2561 – ปัจจุบนั) 

 
ดร.วศิน  ยุวนะเตมีย ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ 
ศิลปศาสตร ์

 
ผช.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 
ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
(ถึง 22 กันยายน 2561) 

 
ผศ.ดร.ณยศ  คุรุกิจโกศล 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
(เริ่ม 23 กันยายน 2561 – ปัจจุบัน) 

 
รศ.เทพศักดิ์  ทองนพคุณ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์

 
รศ.ดร.วิชิต สุรตัน์เรืองชัย 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์
(ถึง 22 กันยายน 2561) 

 
รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์
(เริ่ม 23 กันยายน 2561 – ปัจจุบัน) 

 
รศ.ดร.ประเสริฐ  มีรัตน ์

คณบดีคณะสหเวชศาสตร ์
(ถึง 31 มกราคม 2561) 

 
ผช.ดร.มารุต  ตั้งวัฒนาชุลีพร 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร ์
(เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน) 

 
รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์

 
ดร.สรุินทร์  อินทะยศ 
คณบดีคณะอญัมณ ี

(ถึง 8 ธันวาคม 2560) 

 
รศ.ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคณุ 

คณบดีคณะอญัมณ ี
(เริ่ม 9 ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน) 
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ผช.ดร.พัชนีย์  ธระเสนา 

คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
(ถึง 30 พฤศจิกายน 2560) 

 
ผศ.ดร.อานนท์  วงษ์แก้ว 

ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัย 
การบริหารรัฐกิจ 

(เร่ิม 19 กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน) 

 
ดร.กุมุทินี  วรสุวรรณ 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ

 
ผศ.ดร.บรรพต วิรณุราช 

คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร ์
(ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2561) 

 
ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจ าปา 

คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร ์
(เริ่ม 8 กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน) 

 
ผช.ดร.สุชาดา  กรเพชรปาณ ี

คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา 

 
รศ.ดร.ประทมุ  ม่วงมี 

ผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
(เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน) 

 
ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศร ี

ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

 
ดร.รวิวรรณ  พัฒนดิลก 

ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตรท์างทะเล 

 
อาจารย์วิทวัส  พันธุมจินดา 

ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร ์
 

 
ผศ.ดร.เกรยีงศักดิ์  พราหมณพันธุ ์
ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 

 
ดร.พิชัย  สนแจ้ง 

ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรม 

 
นางวันทนา  กิติศรีวรพันธ์ุ 
ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

 
นางธนวรรณ  ศักดากมัปนาท 

หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลยั 

 
รศ.ดร.สุกญัญา  บูรณเดชาชัย 

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าส านักงาน
อธิการบด ี
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กำรจัดกำรศึกษำ 

มหาวิทยาลัยบูรพา มีการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 
1) การศึกษาในระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” 
2) การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา และ 
3) หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

 
1. ระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” เปิดสอนในหลักสูตร 

ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 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)  และหลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพ้ืนฐาน (International Education Program : IEP) 
ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มีนักเรียนทั้งหมด 2,566 คน แบ่งเป็นระดับก่อนประถม 316 คน 
ระดับประถมศึกษา 858 คน ระดับมัธยมต้น 543 คน และระดับมัธยมปลาย 849 คน 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นเพ่ือรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน เปิดสอน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  ในปีการศึกษา 2560  
มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 114 คน 

3. ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งหมด 235 หลักสูตร จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 109 หลักสูตร  ปริญญาโท 83 หลักสูตร และปริญญาเอก 
43 หลักสูตร เมื่อจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า เป็นกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุด  
ร้อยละ 21 รองลงมาได้แก่  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 15 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ร้อยละ 7  ทั้งนี้หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีมากที่สุดเนื่องจากหลักสูตรมีการ
จ าแนกเป็นสาขาย่อย เช่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน  แต่หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจะไม่มีสาขาย่อย เช่น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต แสดงรายละเอียดดังนี้ 
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สัดส่วนร้อยละของหลักสูตร จ าแนกตามระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2560 – 2561 

กลุ่มสาขาวิชา/ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ปีการศึกษา/ระดับ ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์(ร้อยละ) 

52 37 21 110 52 39 21 112 

(47.71) (45.68) (48.84) (47.21) (47.71) (46.99) (48.84) (47.66) 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ (ร้อยละ) 

18 14 7 39 18 13 7 38 

(16.51) (17.28) (16.28) (16.74) (16.51) (15.66) (16.28) (16.17) 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี(ร้อยละ) 

39 30 15 84 39 31 15 85 

(35.78 (37.04) (34.88) (36.05) (35.78) (37.35) (34.88) (36.17) 

รวมทุกกลุ่มสาขาวิชา 
109 81 43 233 109 83 43 235 

(46.78 (34.76) (18.45) (100.00) (46.38) (35.32) (18.30) (100.00) 
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จ านวนหลักสูตร จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2557 - 2561

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เปรียบเทียบจ านวนหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2559 - 2560

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
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จากแผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนหลักสูตร พบว่า ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
235 หลักสูตร เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 หลักสูตร  โดยระดับปริญญาโทเพ่ิมขึ้นจ านวน 2 หลักสูตร  
ส่วนระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาเอกไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 มหาวิทยาลัยบูรพามีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับต่างประเทศ  โดยแบ่งเป็นหลักสูตร 1 ปริญญา 
และหลักสูตร 2 ปริญญา ซึ่งหลักสูตร 1 ปริญญา ผู้เรียนจะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับหลักสูตร  
2 ปริญญา จะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยที่ร่วมจัดการการเรียนการสอนในต่างประเทศ  
ส าหรับปีการศึกษา 2561 มรีายละเอียด ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา/ 
ส่วนงาน 

ระดับการศึกษา/หลักสูตร 
ชื่อมหาวิทยาลัย 

ที่จัดการศึกษาร่วม 

ชื่อปริญญาที่ได้ 
จากมหาวิทยาลัย 
ที่จัดการศึกษาร่วม 

การให้ปริญญา 
1 

ปริญญ
า 

2 
ปริญญา 

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี (5 ปี) 

University of Northern 
Corolado 

Bachelor of Science  * 

หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) 

University of Northern 
Corolado 

Bachelor of Science  * 

หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) 

University of Northern 
Corolado 

Bachelor of Science  * 

หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี) 

- Beijing Union University 
- Yunnan Minzu University 

Bachelor of Art 
 

 * 

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาการตดิต่อสื่อสาร  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

- Business and Hotel 
Management School  
Switzerland  
- Appalachian State University 
- Montpellier Business School 

Bachelor of Arts  * 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

- Business and Hotel 
Management School  
Switzerland  
- Appalachian State University 
- Montpellier Business School 

-Bachelor of 
Business 
Administration 

 * 

หลักสตูรบริหารธรุกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ
การบริการและการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

- Business and Hotel 
Management School  
Switzerland  
- Appalachian State University 
- Montpellier Business School 

Bachelor of Business 
Administration 

 * 

หลักสตูรบริหารธรุกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ 

- Business and Hotel 
Management School  

Bachelor of Business 
Administration 

 * 
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กลุ่มสาขาวิชา/ 
ส่วนงาน 

ระดับการศึกษา/หลักสูตร 
ชื่อมหาวิทยาลัย 

ที่จัดการศึกษาร่วม 

ชื่อปริญญาที่ได้ 
จากมหาวิทยาลัย 
ที่จัดการศึกษาร่วม 

การให้ปริญญา 
1 

ปริญญ
า 

2 
ปริญญา 

โลจสิติกส์ (หลักสตูร
นานาชาติ) 

Switzerland  
- Appalachian State University 
- Montpellier Business School 

คณะการจัดการ
และการท่องเท่ียว 

หลักสตูรการจัดการ
มหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ 

Montpellier University 2 Master of 
Management 
(International 
Business) 

   

วิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์ 

หลักสตูรบริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกจิโลก 

Montpellier Business School Master in European 
management 

   

คณะภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ 

หลักสตูรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศศาสตร ์
(หลักสูตรนานาชาติ) 

    

จ านวนหลกัสูตรรวมท้ังหมด   10 3 
หมายเหตุ : * หมายถึงในเล่มหลกัสูตรระบุให้ปริญญาเพียงสาขาเดยีว แต่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ และส่งนิสิตไปเรียนกบัมหาวิทยาลยัที่จัดการศึกษาร่วม หากนิสิตลงทะเบียนเรียนครบและจบตามเงื่อนไขก็จะไดร้ับ
ปริญญาจากมหาวิทยาลัยทีร่่วมจดัการศึกษาด้วย 
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การด าเนินการด้านนิสติ 

นิสิตใหม ่
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพามีการรับเข้านิสิตใหม่ จ านวน 7,848 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 

7,489 คน (ร้อยละ 95.43) ระดับปริญญาโท 325 คน (ร้อยละ 4.14) ระดับปริญญาเอก 34 คน (ร้อยละ 0.43)  และ
นิสิตใหม่ร้อยละ 52.01 อยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 4,082 คน รองลงมาอยู่ในกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ านวน 2,473 คน คิดเป็นร้อยละ 31.51 และอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพจ านวน 1,293 คน คิดเป็นร้อยละ 16.48 แสดงรายละเอียดดังนี้ 

 
หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ 
 

จ านวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับการศึกษาและกลุ่มสาขาวิชา 

      
 

  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
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จ านวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557 - 2561 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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นิสิตทั้งหมด 
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพามีนิสิตทั้งหมด จ านวน 35,674 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 31,700 คน 
(ร้อยละ 88.86) ระดับปริญญาโท 2,941 คน (ร้อยละ 8.24) ระดับปริญญาเอก 1,033 คน (ร้อยละ 2.90)  และนิสิต
ทั้งหมดร้อยละ 55.59 อยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 19 ,832 คน รองลงมาอยู่ในกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจ านวน 5,090 คน คิดเป็นร้อยละ 30.14 และอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจ านวน 10,752 คน คิดเป็นร้อยละ 14.27 

 
หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ 

 
จ านวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับการศึกษาและกลุ่มสาขาวิชา 

      
 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
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จ านวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 - 2561 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพามีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 10,633 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 
8,949 คน (ร้อยละ 84.16) ระดับปริญญาโท 1,450 คน (ร้อยละ 13.64) ระดับปริญญาเอก 234 คน (ร้อยละ 2.22) 
ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมาคือกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในทุกระดับการศึกษา แสดงรายละเอียดดังนี้ 

 
หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ 

 

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
บัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2559  มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาจ านวน 8,600 คน มีบัณฑิตที่

ตอบแบบส ารวจภาวะการได้งานท าทั้งสิ้น 8 ,272 คน คิดเป็นร้อยละ 96.19 จากการส ารวจพบว่า บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี มีจ านวนทั้งสิ้น 6,357คน คิดเป็น ร้อยละ 76.85  
ยังไม่ได้งานท า จ านวนทั้งสิ้น 1,590 คน คิดเป็นร้อยละ 19.22 และก าลังศึกษาต่อ จ านวนทั้งสิ้น 325 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 3.93 และในปีการศึกษา 2559 นี้ ผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3.98 คะแนน 
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ทุนการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดหาทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ  เช่น ทุนมูลนิธิ กองทุน ฯลฯ เพ่ือช่วยเหลือ 

สนับสนุนนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยได้จนส าเร็จการศึกษา จากการส ารวจ
ทุนการศึกษาโดยกองกิจการนิสิต พบว่าในปีการศึกษา 2560 นี้ มีทุนสนับสนุนนิสิต จ านวน 636 ทุน เป็นเงิน 
10,957,000 บาท 
 

ประเภททุน จ านวนทุน จ านวนเงิน (บาท) 

พระราชทานฯ 4 188,990 

กองทุน 7 35,000 

มูลนธิ ิ 120 2,507,100 

เงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา 318 2,900,040 

ภาครัฐและเอกชน 175 5,030,970 

ธนาคาร 12 294,900 

รวม 636 10,957,000 
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นิสิตได้รับรางวัล 
 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนิสิตอย่างรอบด้าน ซึ่งครอบคลุมความรู้ความ
เข้าใจ และความสามารถในการประยุกต์ศาสตร์ที่ศึกษาในทางปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม อย่างเป็นรูปธรรมและมีความเหมาะสมกับบริบทการ
พัฒนาและคุณภาพ “ในเชิงการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม” ครอบคลุมการด ารงตนการยึดมั่นในหลักคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โดยในปีการศึกษา 2561 มีนิสิตได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้ 

นางสาวนฤมล วงษ์นาค นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จาก
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 
นายพงศธร ตันฮะ นิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลประพฤติดี ประจ าปี 2561 
จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

นายอุดมโชค สันติธรรมากร และนายวีระพงษ์ เนตรกูล นิสิตคณะโลจิสติกส์ ได้รับรางวัล
เยาวชนดีเด่น ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 

 

 

นางสาวสิริพร เนื่องจ านงค์ นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย 
"รางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น" จากมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์ 
วีกูล วีรานุวัตติ์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 
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นายกฤษณะ โคตรหลงมา นิสิตคณะดนตรีและการแสดง ได้รับรางวัลคนดีศรีแผ่นดิน จาก
วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เนื่องในวันวันเยาวชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 

 
 

พันต ารวจโททศพร สอนบุตร นิสิตวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ได้รับประกาศเกียรติคุณ จาก
ต ารวจภูธรภาค 2 เป็นบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น กรณีช่วยเหลือประชาชนที่นอนหมดสติ
ให้ได้รับการรักษา เหตุเกิดบริเวณจุดจอดรถผู้โดยสารร้านศรีเวียง อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

นางสาวจุฑารัตน์ เตรณานนท์ และนางสาวดลฤทัย นิยมเดชา นิสิตคณะ
รั ฐ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์  ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ร อ ง ช น ะ  เ ลิ ศ อั น ดั บ  2  
การน า เสนอบทความในหั วข้อ  Sufficiency Economy with New Local 
Government Administration ในงาน southeast Asia Governance Forum 
2018  ณ มหาวิทยาลัย  Brawijaya สาธารณรัฐ อินโดนี เซีย  เมื่ อวันที่  28  

                                           กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 

นายวัชรพงศ์ อยู่ขวัญ และนายชาญชนะ สอนสุนทร  นิสิตคณะวิทยาการ
สารสนเทศ  ได้ รับรางวัล  Best Award จากผลงาน  Successive Urban 
Sensing Data Prediction using Convolutional Neural Network  ในงาน 
Asian Data Week and Urban IoT Data Hackathon ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
จัดโดย Korean Institute of Information Scientists and Engineers 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จัดการประชุมวิชาการ 
“วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
มีนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัล ดังนี้ 

 นางสาวหัตถกานต์ ภูมี  ได้รับรางวัลน าเสนอผลงานวิจัยแบบ
โปสเตอร์ระดับดี สาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ จากผลงานวิจัย
เรื่อง อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุจากระยะไกล 

 นางสาวฐิติพร ทองเย็น  ได้รับรางวัลน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ระดับชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาการจัดการศึกษา  จากผลงานวิจัยเรื่อง  
ผลของวิธีการสกัดต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการกระตุ้นในตริกออกไซต์ของสูตรสมุนไพรผสมในเซลล์ 
เยื่อบุผนังหลอดเลือดมนุษย์ 
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 นางสาววิรดา สิทธิโชติ  ได้รับรางวัลน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ระดับดีเด่น สาขาเคมี เคมีเชิงวัตถุ 
จากผลงานวิจัยเรื่อง การหาปริมาณไนไตร์ทด้วยเทคนิคสเปกดทรโฟโตเมทโดยการเกิดปฎิกริยาพารา-
ไนดตรอะนิลีนและออร์ซินอล 

 นางสาวกันต์กนิษฐ์ ผลพอตน  ได้รับรางวัลน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายระดับดี สาขานิสิตระดับ
ปริญญาตรีและนักเรียนโครงการ วมว.  จากผลงานวิจัยเรือ่ง Development of Astrophotography 
Mount for DSLR Camera 

 

นายณัฐชนน ตาปราบ และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์  ได้รับรางวัลระดับดีเด่น 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี 2561 กลุ่มอาหาร
และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ จากผลงาน อุปกรณ์แบบกระดาษส าหรับวิเคราะห์ 
ฟอร์มัลดีไฮด์ในอาหาร ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand 
Research Expo 2018) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 

              ประเภท 
ระดับ 

Paper Poster 

Excellent 2 0 
Very Good 22 2 
Good 29 15 

  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้ งที่  6 (The 6th ASEAN Undergraduate Conference in 
Computing : AUCC 2018) ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดและน าเสนอ โดยได้รับรางวัลกว่า 70 ผลงาน ดังนี้ 

   
วิทยาลัยนครราชสีมา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2561  

(The 5th NMCCON 2018)  วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561  ในการนี้มีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 2 คน 
ได้รับรางวัลการน าเสนอระดับดีเด่น ได้แก่ นายยศพนธ์ ชนะชัยเสถียร จากผลงาน “การปรับปรุงประสิทธิภาพการส่ง
มอบพัสดุ กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ ากัด” และ นางสาวธาราทิพย์ เกิดทอง จากผลงาน “การลด
ต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้วย ระบบ RFID” 



    31 

Annual Report | 2018 

นางสาวอมราภรณ์ ตั้งจิตต์  นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ได้รับรางวัลชนะเลิศ คัดลายมือภาษาไทย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 2 เมษายน  
พ.ศ. 2561 

 
นายณัทกร เกษมส าราญ  นายภูเบศวร์ พอดี  นายพีรพล  อินธิกาย 
และนายศิรศักดิ์ นุ้ยพิน นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 2 ใน
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 
(NSC 2018) หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพ่ือการประยุกต์ใช้งานส าหรับ
สื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (IoT) โดยได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท 

จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 

นายกิตติศักดิ์ แดงชาติ นายภาณุเดช แป้งล่ า และนายสุชน ห้องใส นิสิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และทุนการศึกษา 
มูลค่า 10,000 บาท จากผลงาน เครื่องร่อนใต้น้ า Underwater Glider ใน
การประกวดออกแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรม ภายใต้
แนวคิด Smart Society ภายในงาน วิศวะ'60 Engineering Expo 2017 
ณ  ศู น ย์ นิ ท ร ร ศ ก า ร แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ไ บ เ ท ค 

                                                   บางนา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

นางสาวพลอยนิศา เจริญกฤตาภรณ์  นิสิตคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การน าเสนอบทความทางวิชาการใน
หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาลุ่มแม่น้ าโขง” ในโครงการ Silent 
Power ณ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 3 
เมษายน พ.ศ. 2561 

นางสาววิศลย์ศยา โสภิตพันธ์  นายนพพล เศรษฐิศักดิ์โก นายสหภัค 
จันทศร  และนางสาวชนาภัทร พลศรีรังษ์  นิสิตคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการน าเสนอ
วิสัยทัศน์ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “นโยบายไทยแลนด์ 4.0 กับการ
พัฒนาการศึกษา” จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2561 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ใน
หัวข้อ “7 ทศวรรษ รัชกาลที่ 9 กับการพัฒนาไทย” และได้รับรางวัล ดังนี้ นางสาววิศลย์ศยา โสภิตพันธ ์ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  นางสาวธนพร โคผดุง  นางสาวบุษกร อ่อนกลั่น  และนายมัควีน นาคะมนต์ ได้รับรางวัลชมเชย 

 

นิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ "บัญชี  
สู่ความเป็นเลิศ" ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 4 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวงศ์เธอพระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 โดย นางสาวกรกช พรรณนา และนางสาวภควดี  
มีพรหม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  และนายนับทอง งานกรณาธิการ และ  

                                       นายประเสริฐ เจริญโภคสิทธิกร ได้รับรางวัลชมเชย 

 
นางสาวชัญญา ตันติพงศ์อาภา นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการสะพานสู่ฝันภาษาจีนของ
ฮ่ันปั้น (Chinese Bridge) จากส านักงานส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีนนานาชาติ ฮ่ันปั้น (ประจ าประเทศไทย)  เมื่อวันที่ 5 
เมษายน พ.ศ. 2561 

 

 
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) จัดการแข่งขันให้ค าปรึกษาผู้ป่วยด้านการใช้ยา 

และทักษะทางเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 มีนิสิตจากคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล ดังนี้  
นางสาวปาจรีย์ เติมวุฒิชัย และนางสาวกัญจนาถ วสุวงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองอันดับหนึ่งภาคภาษาไทย  
Mr.Pagnrith Ry และนางสาวสุวนันท์ นามกลาง ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองอันดับหนึ่งภาคภาษาอังกฤษ 
ในการแข่งขันให้ค าปรึกษาผู้ป่วยด้านการใช้ยา และทักษะทางเภสัชศาสตร์ 
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นายธเนศพล ดวงต๋า นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ สมาชิกทีม 
One for All ได้รับรางวัลอันดับ 3 การแข่งขัน Tipco Connext 
Hackthon ส าหรับ League A จากผลงาน UTOREAL (ไอเดียเกม 
Simulation ที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารและสุขภาพ) จัดโดย 
บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์  จ ากัด (มหาชน)  เมื่อวันที่  19 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2561 

 

     
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก (Eastern Code 
Festival) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล ดังนี้  
รางวัลอับดับท่ี 2 : MR.VONG LEAPHENG นายจักรพรรดิ น้อยหมอ และนายอรรถพล พ่วงจารี 
รางวัลอับดับท่ี 3 : นายชวัลวิทย์ พัฒนกิจวิวัฒน์ นางสาวพรสินี ทรงวศิน และนางสาวพูนมณี คมปฏิภาณ 
รางวัลชมเชย : นายรณยุทธ ดีทอง นายสุวัฒน์ สวยงาม และ นายพีระพล โตฉาย 

นางสาวสุวรรณญา วิสาละ และนางสาวเสาวภา มูลสันเทียะ นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองดีเด่นระดับเครือข่าย  
พ.ศ. 2561 ประเภทโครงงานสายมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการ
จัดการ จากผลงาน “โครงงานการลดต้นทุนค่าขนส่งโดยการปรับเปลี่ยน
ยานพาหนะ” ในวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 29 
มีนาคม พ.ศ. 2561 

 

     
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดการประกวด Buu Gems and Jewelry Awards ครั้งที่ 4    ณ ศูนย์
ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีนิสิตจากคณะอัญมณีคว้า
รางวัล ดังนี้ นายตรัตน์สวิน มาศวรรณา ได้รับรางวัลชนะเลิศ นางสาวทิพวพร พูลถาวร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 และนายสุภัทชัย แก้วมาระวัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 



34 
 

รายงานประจ าป ี| 2561 

 

นายสุชานนท์ เหิกขุนทด นิสิตคณะอัญมณี ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดเครื่องประดับอัญมณี "Asian 
Resonation" จากงาน จันท์ฮิ ชิค ชิค Season 2 จัดโดย  
เคพี จิวเวลรี่ เซนเตอร์ และเข้ารับรางวัลจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

 
นางสาวกมลชนก กล้าหาญ นิสิตคณะโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง กีฬาเรือใบ ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 

นางสาวจีรนันท์ สุทธิอาจ   นิสิตคณะสหเวชศาสตร์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 การแข่งขันแบตมินตันหญิงเดี่ยว กีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์
สัมพันธ์ (จ๊างน้อยเกมส์) ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 

 
นิสิตคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ านวน 75 คน ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทย
และแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 “บุณิกาเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เมื่อวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2561 และได้รับรางวัลทั้งสิ้นจ านวน 7 รางวัล ดังนี้ 

1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล  
2. รางวัลชนะเลิศสันทนาการ 
3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
4. รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ ด้านหัตถเวชกรรมไทยประเภทชาย 

5. รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการด้านผดุงครรภ์ไทย 

6. รางวัลรองชนะเลิศแชร์บอลหญิง 
7. รางวัลรองชนะเลิศขบวนพาเหรด 
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มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงาน
ระดับนานาชาติอ่ืน ๆ จัดการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2018 World Art Contest ภายใต้หัวข้อ 
Making our world safe from infectious diseases (ร่วมกันสร้างโลกที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประชุมวิชาการนานาชาติประจ าปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยมีนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมถ้วยรางวัล ดังนี้ นายจงรักษ์ สมบูรณ์ ได้รับรางวัลที่ 2 นางสาวณัฐยาภรณ์ 
ยอดคง และนายอิสระ ทองใบ ได้รับรางวัลชมเชย 

นายแก้ว เวศยวรนันท์ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเพ่ือ
เดินทางไปศึกษาดูงานศิลปะ และจัดนิทรรศการเผยแพร่ โครงการพัฒนา
ศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Young Artists 
Talent 4.0 #9) ณ สหรัฐอเมริกา  ระหว่างวันที่  17 -  30 เมษายน  
พ.ศ. 2561 จัดโดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 

นายวรพล สงชุม นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 Safety Youth Brand Ambassador 2018 ในงานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 จัดโดยกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(องค์การมหาชน) และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานภาค
ตะวันออก จัดโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก ปี 2560 
(จังหวัดชลบุรี) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ในการนี้ นิสิตคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ เข้าประกวด Safety Smart & Smile ชลบุรี 2017 และ 

ได้รับรางวัล ดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ : นายปิยวัฒน์ ไชยา และนางสาวศุภมาศ เผือกวิเศษ   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นายวรพล สงชุม และนางสาวพัทธนันท์ ยุทธตานนท์  
รางวัลชมเชย : นางสาวศิริลักษณ์ จ านงวารี   
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 การพัฒนานิสิต 
 
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเป็นการพัฒนานิสิต ในกิจกรรมที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
การจัดบริการนิสิต  เป็นการบริการที่จัดให้กับนิสิตในด้านต่าง ๆ     
ที่จะท าให้นิสิตได้รับความสะดวกในการด าเนินชีวิตภายในมหา
วิทยาลัย และการเสริมสร้างให้นิสิตได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม  ทั้งที่เป็นสังคมในขณะศึกษาและ
หลังศึกษา  ดังนี้ ในด้านการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการ
เรียน เช่น ทุนการศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดคณะฯ ห้องสมุด
เคลื่อนที่ ห้องอ่านหนังสือตลอด 24 ชั่วโมง ยานพาหนะ งานทะเบียน 
เป็นต้น ด้านการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต  
เช่น หอพักนิสิต สภาพแวดล้อมของห้องเรียน ลานออกก าลังกาย  
ห้องออกก าลังกาย มีเครื่องออกก าลังกายบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
สถานที่จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มราคาประหยัด สโมสรนิสิต  ห้อง
สันทนาการ ซุ้มที่นั่งพักผ่อน เป็นต้น  ด้านการบริการด้านการแนะ
แนวและการให้ค าปรึกษา: มีอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนิสิต และมี
อาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตที่คอยให้ค าปรึกษาร่วมด้วย ด้านการบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า เช่น  มีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษา กฎระเบียบวินัยที่นิสิตพึงปฏิบัติ 
แหล่งข้อมูลโรงพยาบาล และบทความให้ความรู้ รวมทั้งแหล่งข้อมูลที่
ส่งเสริมการหารายได้พิเศษของนิสิต ห้องสมาคมศิษย์เก่า เป็นต้น  ใน
ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้จัดให้บริการกับนิสิตใน
ภาพรวม จ านวน 154 บริการ 
การส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการ
พัฒนาทางด้านสติปัญญา สังคม  อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ คือ    1) วิชาการและวิชาชีพ (คุณธรรม/
จริยธรรม)  2) กีฬาและสุขภาพ  3) บ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 4) นันทนาการ และ 5) ศิลปะวัฒนธรรม 
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดกิจกรรมให้กับนิสิตในภาพรวม จ านวน 309 กิจกรรม 

 

 

 



    37 

Annual Report | 2018 

กิจกรรมด้านวิชาการและวิชาชีพ 

     
มหาวิทยาลัยส่งเสริมการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพของนิสิต นอกเหนือจากการเรียนใน

ห้องเรียน มุ่งเน้นการปลูกฝังทักษะด้านความรู้ ความสามารถ ความช านาญทางวิชาการ ตลอดจนมุ่งเน้นส่งเสริมด้าน
การเป็นผู้ประกอบการให้กับนิสิต ซึ่งทักษะเหล่านี้ได้จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านวิชาการต่าง ๆ อาทิเช่น 
โครงการนิสิตว่าความและศาลจ าลอง โครงการปฏิบัติการภาคสนามเพ่ือขอรับบัตรมุคคุเทศก์ โครงการทัศนศึกษาและ
ดูงานกระบวนการหล่อโลหะ โครงการศึกษาและดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โครงการ Art Thesis Exhibition 
โครงการ BUU Start Up Design Camp โครงการจุดเริ่มต้นการ Rebrand ครั้งยิ่งใหญ่กับศรีจันทร์ โครงการรู้ทัน
เทคโนโลยี Blockchain เป็นต้น 

 

กิจกรรมด้านกีฬาและสุขภาพ 

     
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นิสิตมีสมรรถภาพและสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ  มุ่งเน้นการส่งเสริมด้าน

สุขภาพตามความสนใจ และตามความถนัดของแต่ละบุคคล  โดยจัดให้มีสถานที่ออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ 
สวนนันทนาการ สนามกีฬา รวมทั้งให้บริการยืมอุปกรณ์กีฬา โดยกองกีฬาและนันทนาการ และด าเนินการจัดกิจกรรม 
โครงการด้านกีฬาและสุขภาพ เช่น โครงการลานกีฬาเพ่ือสุขภาพ โครงการแข่งขันกีฬาเทา-ทอง โครงการพัฒนานิสิต
ต้นแบบ BUU Sport Science Ambassador โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) โครงการบริจาคโลหิต 
เป็นต้น 
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กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 

     
การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เน้นการส่งเสริม

และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ผ่านกระบวนการการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต เช่น โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย เราท าความดีด้วยหัวใจ Big 
Cleaning โครงการเมล็ดพันธ์ IE แบ่งความรักปันน้ าใจห่วงใยสิ่งแวดล้อม โครงการค่ายปฏิบัติธรรมส าหรับนิสิตครูและ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ โครงการค่ายอาสาบูรพาสระแก้ว ร่วมใจสร้างสรรค์สังคม โครงการ Reef 
Cleaning Day (ด าน้ าเก็บขยะ) เป็นต้น 

 

กิจกรรมนันทนาการ 

     
กิจกรรมนันทนาการเป็นสื่อ และเครื่องมือในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

ความรัก ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและหมู่คณะได้เป็นอย่าง ดี นอกจากนี้ยังท าให้นิสิตได้มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกัน เป็นการแสดงออก และการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย
ส่งเสริมให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และพักผ่อนหย่อนใจด้วยกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลาย เช่น โครงการ
รับน้องใหม่แบบสร้างสรรค์ โครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมไฟฟ้า  โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การเป็นผู้น า  
โครงการสายสัมพันธ์พ่ีน้อง โครงการสร้างสรรค์ความสุขผ่านเสียงดนตรี เป็นต้น 
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กิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม 

     
มหาวิทยาลัยเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ความเป็นพหุลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม  

ให้ครอบคลุม ตลอดจนการสร้างบรรยากาศทางกายภาพและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสม  
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสารการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของภาคตะวันออก โดยมีการสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญงอกงาม หรือ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เช่น โครงการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการเข้าร่วมประกวดวาดภาพ "บางแสน สร้างศิลป์" โครงการ
สืบสานประเพณีรดน้ าด าหัว โครงการร่วมสืบสานประเพณี “ก่อพระทรายวันไหลบางแสน” โครงการมัคคุเทศก์น้อย
กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถ่ิน โครงการบริหารสัมพันธ์เพ่ือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา เป็นต้น 
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กำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร 

งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่โดดเด่น 

โครงการระบบติดตามและตรวจจับด้วยกล้องส าหรับแจ้งเตือนเด็กติดอยู่ภายในยานพาหนะ 
ภายใต้โครงการ Smart City Startup Development เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของ
ประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

โครงการระบบติดตามและตรวจจับด้วยกล้องส าหรับแจ้งเตือนเด็กติดอยู่ภายในยานพาหนะ  โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นรรัตน์ วัฒนมงคล (หัวหน้าโครงการ) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยเหลือเด็กเล็กหรือเด็กนักเรียนที่อาจ
ติดอยู่ภายในรถได้อย่างปลอดภัย โดยการระบุต าแหน่งของรถ การส่งข้อความแจ้งเตือน และการโทรแจ้งเตือน
อัตโนมัติไปยังผู้ดูแลเด็กหรือผู้ปกครองผ่านโทรศัพท์มือถือ ผู้ใช้งานสามารถติดตามต าแหน่งของรถและสถานการณ์
ท างานของเครื่องยนต์รถได้แบบเวลาจริง ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้กับคนขับรถ ผู้รับผิดชอบ
ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง เนื่องจากปัจจุบันมีอุบัติเหตุที่เกิดจากคนขับรถลืมเด็กนักเรียนไว้ในรถตู้ โรงเรียนและขาด
อากาศหายใจ ท าให้เด็กเสียชีวิตในที่สุด 

 

โครงการนี้จึงได้น า เสนอการ
พัฒนาระบบติดตามและตรวจจับด้วย
กล้องสาหรับแจ้งเตือนเด็กติดอยู่ภายใน
ยานพาหนะ ซึ่งชุดอุปกรณ์นี้สามารถแบ่ง
การทางานออกได้เป็น 3 ส่วนคือ 
1) ส่วนตรวจสอบสถานะการท างานของ
เครื่องยนต์รถตู้เพ่ือให้ทราบว่าคนขับรถ
หยุดการใช้งานรถไปแน่นอนแล้ว  
2) การตรวจจับด้วยกล้องเว็บแคมร่วมกับ
การประมวลผลภาพดิจิทัลซึ่ งจะต้อง
อาศัยเทคนิคการก าหนดค่าเทรชโฮลด์ 
การหาขอบภาพ และวิธีเส้นชั้นความสูง 
เพ่ือให้สามารถระบุได้ว่ามีเด็กติดอยู่ในรถ
หรือไม่ และ 3) ระบบการแจ้งเตือนจะใช้
การโทรเรียก การส่งพิกัด และการส่ง
ข้อความทางแอพพลิเคชั่นไลน์ผ่านไปยัง

สมาร์ทโฟนของผู้ปกครอง หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับเด็ก เช่น ครู หรือคนขับรถ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือเด็กได้อย่างรวดเร็ว 
นอกจากนั้นแล้ว ยังมีเซิร์ฟเวอร์ที่น ามาใช้ประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ของอุปกรณ์เพ่ือแสดงข้อมูลการตรวจจับและ 
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ติ ดตามสถาการณ์ที่ ก า ลั ง เกิ ดขึ้ น  ณ เ วลานั้ น  ร วมถึ ง เ ว็ บ ไซต์  
http://saensook-innodev.com/ ข อ งบ ริ ษั ท  Startup ผู้ จ า ห น่ า ย
ผลิตภัณฑ์ซึ่งได้เริ่มต้นธุรกิจแล้ว ในระหว่างด า เนินโครงการได้เข้าร่วม
กิจกรรมของทุนนี้เพ่ือน าผลงานไปร่วมจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าจ านวน 
3 ครั้ ง  คือ  1 .  Burapha Innovation 2018 ที่ มหาวิทยาลั ยบู รพา  
2. Digital BigBang 2018 ที่ เมืองทองธานี และ 3. StratUp ที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถตรวจจับเด็กที่นั่งอยู่บนเบาะ
ได้ในทุกต าแหน่ง สามารถบอกพิกัดจากแผนที่กูเกิ้ลได้ สามารถโทรและ
แจ้งเตือนได้ถูกต้องทุกกรณี ส าหรับต าแหน่งการติดตั้งกล้องที่ดีที่สุดคือ 
ช่วงตรงกลางของตัวรถท ามุมก้ม 45 องศากับเพดาน เนื่องจากในช่วง
ด้านหน้าโดยปกติคนขับรถจะมองเห็นเด็กได้ชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งเด็กที่ถูกลืม
ไว้มักนั่งที่สองแถวหลังของรถและอาจมีการก้มหรือเอียงตัวด้วย ส าหรับ
กรณีที่ไม่สามารถตรวจจับได้คือ เด็กหลับสนิทอยู่ที่พ้ืนทางเดินของรถหรือ
ตั้งใจมุดเข้าไปใต้เบาะนั่งโดยไม่มีการขยับร่างกาย ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นได้
ยากมาก เพราะโดยทั่วไปแล้ว ก่อนเด็กเสียชีวิตจะต้องมีการขยับร่างกาย
เพ่ือพยามเปิดประตูหรือแสดงพฤติกรรมการเอาตัวรอด 
 

อุปกรณ์แบบกระดาษส าหรับวิเคราะห์ ฟอร์มัลดีไฮด์ในอาหาร 

ส าหรับผลงานชิ้นนี้ทีมผู้วิจัยน าโดย ผศ.ดร.ยุภาพร สมีน้อย ร่วมกับนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะสหเวช
ศาสตร์ ภายใต้ศูนย์วิจัยที่ชื่อว่า Sensor Innovation Research Unit มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
การใช้ฟอร์มาลินในการรักษาอาหารให้สดใหม่และตระหนักถึงความเป็นพิษของสารชนิดดังกล่าว โดยเฉพาะการปนเปื้อน
ในอาหารทะเลซึ่งเราบริโภคกันเป็นประจ าเนื่องจากหาทานได้ง่ายในพ้ืนที่อยู่แล้ว บวกกับความเชี่ยวชาญของเราคือการ
พัฒนาชุดทดสอบหรือวิธีทดสอบให้มีประสิทธิภาพ ราคาย่อมเยาว์ และสะดวกต่อการใช้งาน เราได้เห็นแล้วว่าชุดทดสอบ
ในที่มีขายในท้องตลาดในปัจจุบัน เป็นชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหารที่อาศัยการอ่านผลโดยการเทียบความเข้มสีกับแผ่น
เทียบสี  ซึ่งมีข้อเสียหลักคือหากตัวอย่างอาหารเป็นตัวอย่างที่มีสี จะท าให้สีของอาหารรบกวนสีที่อ่านได้จากผลการ
ทดสอบ ท าให้การอ่านผลคลาดเคลื่อนได้ เราจึงคิดแก้ไขปัญหานี้โดยการพัฒนาอุปกรณ์แบบกระดาษส าหรับตรวจวัด
ปริมาณฟอร์มาลินที่มีจุดเด่นคือ สามารถอ่านผลการทดสอบได้โดยที่สีของอาหารไม่รบกวนการทดสอบและไม่จ าเป็นต้อง
ใช้อุปกรณ์เสริมใดๆในการอ่านค่า โดยสามารถอ่านผลได้จากตัวเลขท่ีระบุความเข้มข้นของฟอร์มาลินของช่องที่ปรากฏสี
ช่องสุดท้ายได้เลยโดยที่ไม่จ าเห็นต้องมีการเปรียบเทียบความเข้มสี โดยประสิทธิภาพในการทดสอบมีความแม่นย า
เทียบเท่ากับวิธีมาตรฐานหรือชุดทดสอบท่ีมีขายอยู่แล้ว ชุดทดสอบของเราจะมีขนาดเล็กกว่า ใช้สารปริมาณน้อย ราคา
ต้นทุนถูกกว่า โดยราคาต้นทุนที่ยังไม่รวมค่าการตลาดไม่เกิน 6 บาท ท าการทดสอบได้ด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและใช้เวลา
น้อย เพื่อให้คนทั่วไปสามารถใช้งานได้ 
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ลักษณะของชุดทดสอบ 

 

 

 

 
 ทั้งนี้ชุดทดสอบดังกล่าวสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เริ่มตั้งแต่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการ
ทดสอบคุณภาพอาหารก่อนการบริโภคหรือการตัดสินใจเลือกซื้อ ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องการทดสอบคุณภาพ
ของสินค้าจาก suppliers ผู้น าเข้าและส่งออกอาหารโดยเฉพาะอาหารทะเลที่พบว่ามีการปนเปื้อนฟอร์มาลินใน
ปริมาณที่สูง  สามารถใช้ชุดทดสอบดังกล่าวในการคัดกรองคุณภาพอาหารเบื้องต้น นอกจากนี้อุปกรณ์ดังกล่าวยัง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ทดสอบการหาปริมาณฟอร์มาลินในตัวอย่างอ่ืน ๆ   เช่น การใช้ตรวจหาปริมาณฟอร์มาลิน
ตกค้างในอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ด้วย  ในส่วนของการน าไปจ าหน่ายเชิงพาณิชย์นั้น ทางทีมวิจัยร่วมกับ
ผู้ประกอบการคือบริษัท ฮาลา ฟู๊ด ประเทศไทยจ ากัด ได้รับทุนวิจัย TESNet จากส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ เพ่ือท าการผลิตชุดทดสอบนี้ออกไปทดสอบตลาด ซึ่งเป็นการศึกษาและประเมิน
ความพึงพอใจจากลูกค้า โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ๆคือ ผู้ประกอบการน าเข้า-ส่งออกอาหารทะเล เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
สินค้า ผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อน าไปทดสอบคุณภาพสินค้าจาก suppliers รวมไปถึงองค์กรอ่ืน ๆ และประชาชน
ที่สนใจ ซึ่งในเร็ว ๆ นี้ทางผู้จัดท าจะได้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับชุดทดสอบไปลองใช้และให้ท า
การประเมินความพึงพอใจ หลังจากข้ันตอนนี้แล้วจึงจะได้มีการต่อยอดทางธุรกิจออกจ าหน่ายต่อไป 
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บุคลากรของหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลด้านการวิจัย 
 

ดร.รสา สุนทรายุทธ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล The Best Paper จากผลงานวิจัยเรื่อง 
“ Local craft Development Direction For A Sustainable Craft Community.”  
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Korea Association of Art & Design International 
Symposium held in Namseoul University ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2560 
 

อาจารย์อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล Distinguished Poster 
Presentation Award จ ากผล ง านวิ จั ย เ รื่ อ ง  “Primary Phase of Developing Food 
Exchange Tool: A Survey of the Limitation of Using Tool for Overweight and Obese 
Person in Chonburi Province” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา 
ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2560 : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษา (The 3rd International Conference on  Innovation in Education (ICIE 2017))   

                           เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 

ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Poster จากผลงานวิจัยเรื่อง
“ Screening for lipids and polyunsaturated fatty acids from The economic 
seaweed” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International Aantomical 
Sciences and Cell Biology Conference ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 

     
 

การประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มีคณาจารย์จากคณะ
วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล ดังนี้ 

 รางวัลน าเสนอผลงานวิจัยระดับดีเด่น ได้แก่ ดร.ณัฐพงษ์ ศรีสุข จากผลงานวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์ข้อสอบ
ปลายภาคของรายวิชาเคมีพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560"  

 รางวัลน าเสนอผลงานวิจัยระดับดีมาก ได้แก่ ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ จากผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนา
เทคนิคดอทบลอทเพ่ือตรวจสอบไวเทคโลเจนินในปลากะพงขาว" และ ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ จากผลงานวิจัย
เรื่อง "การวัดความหนาของฟิลม์บางอะลูมิเนียมด้วยเทคนิค EDS" 
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การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรรมชาติสารสนเทศภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีนักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้รับรางวัล ดังนี้ 

 ดร.ไพฑูรย์ มกกงไผ่ ได้รับรางวัลดีเด่น การน าเสนอภาคบรรยาย จากผลงานวิจัยเรื่อง “การสะสมของสารโพ
ลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (พีเอเอช) ในหอยแมลงภู่ตามแนวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก” 

 นายอาวุธ หม่ันหาผล และนายวันชัย วงสุดาวรรณ ได้รับรางวัลระดับดี การน าเสนอภาคโปสเตอร์  
จากผลงานวิจัยเรื่อง “คุณภาพน้ าทะเลในบริเวณการเกิดปรากฏการณ์แมงกะพรุนหลากสี บริเวณชายฝั่งทะเล  
จังหวัดตราด” 
 

นายธนกฤต คุ้มเศรณี สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้รับ
รางวัลชมเชย การน าเสนอภาคบรรยาย จากผลงานวิจัยเรื่อง 
“ชีววิทยาเบื้ องต้นของกุ้ ง เมดูซ่า  Latreutes anoplonyx, 
Kemp, 1914  ที่อาศัยร่วมกับแมงกะพรุนหนัง Rhopilema 
hispidum (Cnidaria:Scyphozoa)”  ในการประชุมการประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 18 – 20 
มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

ผศ.ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดี เด่น 2018 TRF-OHEC-Scopus 
Young Researcher Award ส า ข า  Humanities & Social 
Sciences จากผลงานวิจัย เรื่อง “การจ้างงานผู้สู งอายุใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย” ในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่… 
พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 17  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 
พ.ศ. 2561 
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อาจารย์อลงกต สิงห์โต คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย
ระดับดี เด่น  หมวดวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จากผลงานวิจัย เรื่ อง  
“การพัฒนาของว่างโปรตีนสูงโดยซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานแทน
น้ าตาลส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปาก” ในงานประชุม
วิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) วิจัย ครั้งที่ 12 “Research 
and Innovation for Quality of Life Improvement” เมื่อวันที่ 12  

                                                      กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

ดร.กนกพร ศรีสุจริตพานิช คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การน าเสนอผลงานวิจัย
แบบบรรยาย จากผลงานวิจัยเรื่อง “การตรวจหาอะมีบาฉวยโอกาสจากแหล่งน้ าในจังหวัดชลบุรี” 
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการแพทย์บูรพา” ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 3 
กันยายน พ.ศ. 2561 
 

 

ดร.สุมิตร คุณเจตน์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่น การ
น าเสนอภาคโปสเตอร์  สาขาการจัดการดินและปุ๋ย  จากผลงานวิจัย เรื่อง 
“ประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง”  
ในการประชุมวิ ช าการ พืชสวนแห่ งชาติ  ครั้ งที่  16  (The 16 th National 
Horticultural Congress 2017) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

โครงการวิจัย 
ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยบูรพามีจ านวนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ รวม 431 โครงการ 

จ าแนกเป็นโครงการจากแหล่งเงินอุดหนุนรัฐบาล 234 โครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 118 โครงการ และแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัย 79 โครงการ  มีจ านวนนักวิจัยทั้งหมด 427 คน  มีงบประมาณอุดหนุนการวิจัย 202,512,761 
บาท  จ าแนกเป็นงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 122,457,800 บาท (ร้อยละ 60.47) งบประมาณจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 15,175,924 บาท (ร้อยละ 7.49) และงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 64 ,879,037 
บาท (ร้อยละ 32.04)  
 งบประมาณอุดหนุนการวิจัยในช่วงปีงบประมาณ 2558 – 2561 มีค่าที่ไม่แตกต่างกันมากนัก อยู่ในช่วง  
240 – 280 ล้านบาท แต่ในปีงบประมาณ 2557 ที่มีงบประมาณ อยู่ในช่วง 424 – 475 ล้านบาท เนื่องจาก
งบประมาณท่ีลดลงจากในปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นมา มีการนิยามให้การรับจ้างท าวิจัยจัดเป็นบริการวิชาการ 
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หมายเหตุ :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนอื่นสูง เนือ่งมีส่วนงานไดร้ับงบประมาณ

อุดหนุนการวิจัยสูงกว่าปกติ ได้แก ่ส านักบริการวิชาการ จ านวน 136,109,000 บาท คณะโลจสิติกส์ จ านวน 44,505,661 บาท คณะ

ศึกษาศาสตร์ จ านวน 39,534,000 บาท และวิทยาลัยการบริหารรฐักิจ จ านวน 31,154,820 บาท 

 
แหล่งทุน 2557 2558 2559 2560 2561 

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 
เงินอุดหนุน
รัฐบาล 

87,165,900 18.35 125,987,700 44.96 108,753,800 45.29  146,994,988  58.36 122,457,800 60.47 

เงินรายได้
มหาวิทยาลยั 

29,425,458 6.19 45,221,285 16.14 27,105,530 11.29  29,595,471  11.75 15,175,924 7.49 

แหล่งทุนอื่น 358,496,128 75.46 108,998,602 38.90 104,259,535 43.42 75,290,660 29.89 64,879,037 32.04 
รวม 475,087,485.50 100.00 280,207,587 100.00 240,118,865 100.00 251,881,119  100.00  202,512,761 100.00 
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ล้านบาท
งบประมาณอุดหนุนการวิจัย จ าแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2557-2561

งบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาล งบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
งบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากเงินแหล่งทุนอ่ืน
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ 
จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในปีงบประมาณ 2561 รวม 671 บทความ โดยจ านวนรวมผลงานที่

ตีพิมพ์ส่วนใหญ่จะตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จ านวน 247 บทความ รองลงมาคือ ผลงานตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
ระดับชาติ จ านวน 190 บทความ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 117 บทความ และผลงาน
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องระดับนานาชาติ 117 บทความตามล าดับ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายการสนับสนุนให้มีการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมมากขึ้น โดยสนับสนุนเป็นเงินรางวัลอุดหนุนการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ  และ
ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล Scopus ในช่วงปี 2558 – 2560 พบว่า จ านวนครั้งในการอ้างอิง (Citation) มีค่าประมาณ 
200 ครั้งต่อปี และเพ่ิมขึ้นในปี 2561 เป็นจ านวน 248 ครั้งต่อปี 
 

 

เงินอุดหนุนรัฐบาล
60.47%

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

7.49%

แหล่งทุนอื่น
32.04%

งบประมาณอุดหนุนการวิจัย จ าแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2561
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จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2557-2561

รายงานสืบเนื่องระดับชาติ รายงานสืบเนื่องระดับนานาชาติ2

วิจัยที่ตีพิมพ์วารสารระดับชาติ วิจัยที่ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
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จ านวนครั้งในการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานข้อมูล Scopus ปี พ.ศ. 2557–2561 

ปี จ านวนครั้ง 
2557 198 
2558 210 
2559 191 
2560 201 
2561 248 

 
วารสารวิชาการ ในมหาวิทยาลัยบูรพา 

ล าดับ ส่วนงาน ชื่อวารสาร ระดับ 
ปรากฏ 
ในฐาน 

Impact 
Factor 

วารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1 คณะวิทยาศาสตร ์ วารสารวิทยาศาสตร์บรูพา นานา 

ชาติ 
ACI 

TCI กลุ่มที่ 1 
0.245 

2 คณะพยาบาลศาสตร์  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบรูพา ชาติ TCI กลุ่มที่ 1   
3 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบรูพา ชาติ TCI กลุ่มที่ 1   
4 คณะแพทยศาสตร ์ วารสารบูรพาเวชสาร ชาติ - 0.370 

วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ชาติ TCI กลุ่มที่ 1 0.105 
2 คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร ์ การเมือง การบริหาร และกฎหมาย ชาติ TCI กลุ่มที่ 1 0.074 
3 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ์ วารสารวิทยาลยัพาณิชยศาสตร์บรูพาปริทัศน ์ ชาติ TCI กลุ่มที่ 1 0.100 
4 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ์ Journal of Global Business Review ชาติ TCI กลุ่มที่ 2  
5 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ

วิทยาการปัญญา 
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (Research 
Methodology and Cognitive Science) 

ชาติ TCI กลุ่มที่ 1 0.211 

6 คณะศึกษาศาสตร ์ วารสารศึกษาศาสตร ์ ชาติ TCI กลุ่มที่ 1 - 
7 วารสารศึกษาศาสตร ์ HRD Journal ชาติ TCI กลุ่มที่ 2 0.044 
8 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว วารสารการจดัการธรุกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ชาติ TCI กลุ่มที่ 2 0.360 
9 คณะศลิปกรรมศาสตร ์ ศิลปกรรมบูรพา ชาติ TCI กลุ่มที่ 2 - 
10 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง ชาติ TCI กลุ่มที่ 1 - 
11 คณะดนตรีและการแสดง วารสารดนตรีและการแสดง ชาติ TCI กลุ่มที ่2 - 
12 คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร ์ วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา ชาติ - - 
13 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์ วารสารเทคโนโลยภีูมสิารสนเทศมหาวิทยาลัย

บูรพา 
ชาติ - - 

หมายเหตุ จากฐานข้อมูล TCI ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
ที่มา : กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 

http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/BJmed
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขยายผลเชิงพาณิชย์ 
ในปีงบประมาณ 2561 นักวิจัยมีการยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขยายผลเชิงพาณิชย์ 

ผ่านศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวม 29 ผลงาน โดยมีการยื่นค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 1 

ผลงาน  มีการยื่นค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 14 ผลงาน  มีการยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร 12 ผลงาน  

และมีการยื่นค าขอรับยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ 2 ผลงาน ดังนี้ 

1.  ผลงานประเภท : สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการยื่นค าขอรับ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ จ านวน 1 ผลงาน 

ชื่อผลงาน/เลขท่ีค าขอรับ ชื่อผูป้ระดิษฐ์/สังกัด รายละเอียด/ภาพประกอบ 
ประเภท : สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
ชื่อผลงาน เรื่อง สารอนุพันธ์อะมิโน-
ไตรอะโซล ไกลโคไซด์ชนิดใหม่ (New 
amino-triazole glycoside 
derivatives) 
เลขที่ค าขอ 1801002074 

ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง 
ดร.อุทัยวรรณ ศิริอ่อน 
น.ส.วราภรณ์ สุจริตรักษ์  
คณะวิทยาศาสตร์ 

ในสูตรของอะมิโน-ไตรอะโซล ไกลโคไซด์ (Amino-
triazole glycoside) (I) นี้ที่หมู่ R2 เป็นหมู่อนุพันธ์
ของเอมีน (Amine) ชนิดต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย
หมู่เฮเทอโร (Hetero compound) หรือหมู่อัล
คอกซีล (Alkoxyl) (OR) หมู่แอลคิล (Alkyl) หมู่ซับ
สติติวเตท เบนซิล (Substituted benzyl) ได้
เปิดเผยวิธีการสังเคราะห์อนุพันธ์ของอะมิโน-
ไตรอะโซล ไกลโคไซด์ (Amino-triazole 
glycoside derivatives) (I) ทั้ง 29 ชนิดในรูปแบบ
ปฏิกิริยาแบบวันพอท (One-pot reaction) 

 
2.  ผลงานประเภท : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการยื่นค าขอรับ สิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 14 ผลงาน 

 

ชื่อผลงาน/เลขท่ีค าขอรับ ชื่อผู้ประดิษฐ์/สังกัด รายละเอียด/ภาพประกอบ 
ประเภท : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ชื่อผลงาน เรื่อง โคมไฟ 
เลขที่ค าขอ 1702004282 
วันที่ยื่นขอรับ 12 ตุลาคม 2560 

รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ 

น.ส.ณัฐฐินันท์ ค าหนัก  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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ชื่อผลงาน/เลขท่ีค าขอรับ ชื่อผู้ประดิษฐ์/สังกัด รายละเอียด/ภาพประกอบ 
ชื่อผลงาน เรื่อง ตุ๊กตา 
เลขที่ค าขอ 1702004283 
วันที่ยื่นขอรับ 12 ตุลาคม 2560 
 

ผศ.กฤษฎา  แสงสืบชาติ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 

 
ชื่อผลงาน เรื่อง ตุ๊กตา 
เลขที่ค าขอ 1702004284 
วันที่ยื่นขอรับ 12 ตุลาคม 2560 
 

ผศ.กฤษฎา  แสงสืบชาติ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 

 
ชื่อผลงาน เรื่อง ตุ๊กตา 
เลขที่ค าขอ 1702004285 
วันที่ยื่นขอรับ 12 ตุลาคม 2560 
 

ผศ.กฤษฎา  แสงสืบชาติ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
  

ชื่อผลงาน เรื่อง ตุ๊กตา 
เลขที่ค าขอ 1702004286 
วันที่ยื่นขอรับ 12 ตุลาคม 2560 
 

ผศ.กฤษฎา  แสงสืบชาติ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
  

ชื่อผลงาน เรื่อง ตุ๊กตา 
เลขที่ค าขอ 1702004287 
วันที่ยื่นขอรับ 12 ตุลาคม 2560 
 

ผศ.กฤษฎา  แสงสืบชาติ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 
ชื่อผลงาน เรื่อง ตุ๊กตา 
เลขที่ค าขอ 1702004288 
วันที่ยื่นขอรับ 12 ตุลาคม 2560 
 

ผศ.กฤษฎา  แสงสืบชาติ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 
ชื่อผลงาน เรื่อง ตุ๊กตา 
เลขที่ค าขอ 1702004289 
วันที่ยื่นขอรับ 12 ตุลาคม 2560 
 

ผศ.กฤษฎา  แสงสืบชาติ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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ชื่อผลงาน/เลขท่ีค าขอรับ ชื่อผู้ประดิษฐ์/สังกัด รายละเอียด/ภาพประกอบ 
ชื่อผลงาน เรื่อง ก าไล 
เลขที่ค าขอ 1802002515  
วันที่ยื่นขอรับ 25 มิถุนายน 2561 
 

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง 
นายสักรินทร์  อินทรวงศ์  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 

 

ชื่อผลงาน เรื่อง ก าไล 
เลขที่ค าขอ 1802002516  
วันที่ยื่นขอรับ 25 มิถุนายน 2561 
 
 

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง 
นายสักรินทร์  อินทรวงศ์  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
 

 

 

ชื่อผลงาน เรื่อง จี้ 
เลขที่ค าขอ 1802002517 
วันที่ยื่นขอรับ 25 มิถุนายน 2561 
 
 

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง 
นายสักรินทร์  อินทรวงศ์  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
  

ชื่อผลงาน เรื่อง จี้ 
เลขที่ค าขอ 1802002518 
วันที่ยื่นขอรับ 25 มิถุนายน 2561 
 
 

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง 
นายสักรินทร์  อินทรวงศ์  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
  

ชื่อผลงาน เรื่อง ลวดลายผ้า 
เลขที่ค าขอ 1802003943 
วันที่ยื่นขอรับ 12 กันยายน 2561 
 

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง  

น.ส.สินีนาฏ รามฤทธิ์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 

 
 

ชื่อผลงาน เรื่อง ลวดลายผ้า 
เลขที่ค าขอ 1802003944 
วันที่ยื่นขอรับ 12 กันยายน 2561 
 

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง  

น.ส.สินีนาฏ รามฤทธิ์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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3.  ผลงานประเภท : อนุสิทธิบัตร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการยื่นค าขอรับ   อนุ

สิทธิบัตร จ านวน 12 ผลงาน 

ชื่อผลงาน/เลขท่ีค า
ขอรับ 

ชื่อผู้ประดิษฐ์/
สังกัด 

รายละเอียด/ภาพประกอบ 

ประเภท : อนุสิทธิบัตร 
ชื่อผลงาน เรื่อง  
อุปกรณ์ไม้ค้ ายันแบบ
ประยุกต์ 
เลขที่ค าขอ 
1803000019 
วันที่ยื่นขอรับ  
29 ธันวาคม 2560 
 

อาจารย์ภูริชญา 

วีระศิริรัตน์     

และคณะ  

คณะสหเวชศาสตร์ 

ไม้ค้ ายันรักแร้แบบประยุกต์ ประกอบด้วย โครงหลัก (Main frame) 
เบรกมือ (Break lever) มือจับผู้ใช้งาน (Hand piece) แกนกลางไม้ 
(Core brace) ชุดโครงสไลด์ (Slide frame) และแกนสไลด์ (Core 
slide) ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ มีการติดตั้งเบรกมือ (Break lever) เพ่ือใช้
เป็นที่ปรับระดับความสูงของไม้ค้ ายัน และมีมือจับของผู้ใช้งาน (Hand 
piece) ที่ยื่นออกมาทางด้านนอกตัวไม้ค้ ายัน 10 เซนติเมตร ซึ่งสามารถ
ปรับระดับได้ 4 ระดับ เพ่ือให้ผู้ป่วยใช้งานได้ง่ายและปรับระดับความสูง
ให้มีความเหมาะสมได้ด้วยตัวเอง เมื่ออยู่เพียงล าพัง โดยสามารถ
ปรับเปลี่ยนท่าทางจากท่ายืนเป็นท่านั่ง หรือจากท่านั่งเป็นท่ายืนสามารถ
ท าได้สะดวกเพียงกดเบรกมือ (Break lever)  โดยไม่ต้องเอาไม้ค้ ายัน 
(Crutches) ออกจากล าตัว และลักษณะตัวไม้ค้ ายัน (Crutches) มีความ
มั่นคง แข็งแรง น้ าหนักเบา และสามารถลดแรงกดทับบริเวณใต้รักแร้ได้
หากใช้ไม้ค้ ายัน (Crutches) เป็นระยะเวลานาน 

ชื่อผลงาน เรื่อง  
เตียงแสดงแรงกด 
ทางกายภาพบ าบัด 
เลขที่ค าขอ 
1803000622 
วันที่ยื่นขอรับ  
9 กุมภาพันธ์ 2561 
 

อาจารย์คุณาวุฒิ 

วรรณจักร      

และคณะ  

คณะสหเวชศาสตร์ 

เตียงแสดงแรงกดทางกายภาพบ าบัดนี้ ประกอบด้วย เตียงที่ใช้รักษาทาง
หตัถการทางกายภาพบ าบัด เครื่องชั่งน้ าหนักท่ีมีมาตรฐาน และ
จอแสดงผลน้ าหนัก โดยประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือท าให้เกิดความเที่ยงตรงและ
ความน่าเชื่อถือของเตียงรักษาทางหัตถการที่มีเครื่องชั่งน้ าหนักที่มี
มาตรฐาน และรายงานแรงกดเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ 
น าไปสู่การประเมินว่าต้องใช้แรงกดมากเพียงใดเพ่ือรักษาอาการยึดติด
ของข้อต่อในกระดูกแกนกลาง รยางค์ส่วนบนหรือรยางค์ส่วนล่าง ซึ่งขณะ
ออกแรงกดอยู่นั้นอุปกรณ์จะแสดงข้อมูลป้อนกลับมาสู่ช่วงเวลาจริงทันที 
สามารถตรวจประเมินและรักษาในผู้ป่วยต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ชื่อผลงาน เรื่อง  
กรรมวิธีการสังเคราะห์
โอปอลให้ได้สีชมพู 
เลขที่ค าขอ 
1803000521 

รศ.ดร.พิมพ์ทอง  

ทองนพคุณ  

คณะอัญมณี 

กรรมวิธีการสังเคราะห์โอปอลให้ได้สีชมพูท าได้โดยผสมสารตั้งต้น ได้แก่ 
สารละลายเททระเอทิล-ออโทซิลิเกต (tetraethyl orthosilicate, TEOS) 
มีตัวท าละลายเป็นเอทานอล (ethanol) และน้ าบริสุทธิ์ ตัวเร่งปฏิกิริยา 
คือ สารละลายกรดเข้มข้น หรือเบสเข้มข้น เช่น แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 
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ชื่อผลงาน/เลขท่ีค า
ขอรับ 

ชื่อผู้ประดิษฐ์/
สังกัด 

รายละเอียด/ภาพประกอบ 

วันที่ยื่นขอรับ  
13 กุมภาพันธ์ 2561 
 

หรือกรดไนตริก และสารให้สีชมพู คือ สารละลายโลหะทรานซิชัน ได้แก่ 
สารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแมงกานีส คนให้สารละลายเข้ากัน  
2-12 ชั่วโมง แล้วตั้งทิ้งไว้จนสารละลายเป็นเจลใช้เวลา 3-12 เดือน 
ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและปริมาตรสารที่ใช้สังเคราะห์ หลังจากนั้นน ามา
เผาเพื่อเพ่ิมความแข็ง จะได้โอปอลสังเคราะห์สีชมพู ความเข้มของสี
ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและปริมาตรของสารให้สีชมพูที่ใช้ในการสังเคราะห์ 
 

ชื่อผลงาน เรื่อง  
แผ่นปิดแผลที่เคลือบ
ด้วยสารสกัดจากใบ
สาบเสือและกรรมวิธี
การผลิต 
เลขที่ค าขอ 
1803000873 
วันที่ยื่นขอรับ  
5 มีนาคม 2561 

รศ.ดร.วันเช็ง  

สิทธิกิจโยธิน  

น.ส.บุษบา   

ผลโยธิน  

คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

กรรมวิธีการผลิตแผ่นปิดแผลที่เคลือบด้วยสารสกัดจากใบสาบเสือ ท าได้
โดยการสกัดสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือด้วยตัวท าละลายเอทานอล 
(Ethanol) และน าไปละลายกับตัวท าละลายไดเมทิลซัลฟอกไซด์ 
(Dimethyl sulfoxide, DMSO) และผสมในสารเคลือบที่ได้จากผงกัม
จากเมล็ดพืชปรับปรุง (Modified seed gum) และกลีเซอรอล 
(Glycerol) โดยให้ได้ความเข้มข้นสุดท้ายของสารสกัดหยาบจากใบ
สาบเสือเท่ากับร้อยละ 20-40 โดยปริมาตร จากนั้นจุ่มน าแผ่นปิดแผล 
(Cotton gauze) ลงในสารเคลือบที่ได้ แล้วน าแผ่นปิดแผล (Cotton 
gauze) ที่ได้ไปอบให้แห้ง 
 

ชื่อผลงาน เรื่อง 
ผลิตภัณฑ์ลูกอมนมถ่ัว
เหลืองโปรตีนสูงที่
ปราศจากน้ าตาล และ
กรรมวิธีการผลิต 
เลขที่ค าขอ 
1803001495 
วันที่ยื่นขอรับ  
20 มิถุนายน 2561 
 

อาจารย์อลงกต 

สิงโต 

คณะสหเวชศาสตร์ 

การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ลูกอมถ่ัวเหลืองโปรตีนสูงที่
ปราศจากน้ าตาล โดยผลิตภัณฑ์ลูกอมนมถั่วเหลืองสูตรโปรตีนสูงจะใช้ซู
คราโลส (Sucralose) หรือหญ้าหวาน (Stevioside) เป็นสารให้ความ
หวานแทนน้ าตาล โดยผลิตภัณฑ์ลูกอมถ่ัวเหลืองโปรตีนสูงที่ปราศจาก
น้ าตาลที่พัฒนาขึ้น เพื่อใช้เป็นทางเลือกในการรับประทานอาหารเสริม
ส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ที่มีปัญหาทางช่องปากท่ีไม่สามารถเค้ียว
หรือกลืนอาหารได้เป็นปกติ เพ่ือช่วยให้ได้รับสารอาหารพลังงานและ
โปรตีนอย่างเพียงพอ ป้องกันการเกิดภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) 
และการใช้ซูคราโลส (Sucralose) หรือหญ้าหวาน (Stevioside) เป็นสาร
ให้ความหวานแทนน้ าตาลในระดับที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยเพ่ือ
ป้องกันการเกิดภาวะน้ าตาลในเลือดสูงเนื่องมาจากผลข้างเคียงของยา
ต้านไวรัส 
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ชื่อผลงาน/เลขท่ีค า
ขอรับ 

ชื่อผู้ประดิษฐ์/
สังกัด 

รายละเอียด/ภาพประกอบ 

ชื่อผลงาน เรื่อง  
กรรมวิธีการล าเลียงลูก
กุ้งขาว (Litopenaeus 
vannamei) ระยะโพ
สลาวา 10-15 (Post 
larva 10-15) 
เลขที่ค าขอ 
1803001423 
วันที่ยื่นขอรับ  
25 มิถุนายน 2561 

ผศ.ดร.บุญรัตน์  

ประทุมชาติ  

คณะวิทยาศาสตร์ 

กรรมวิธีการล าเลียงลูกกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) เริ่มต้น โดย
การน าลูกกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ระยะโพสลาวา 10-15 
(Post larva 10-15) ที่ความหนาแน่น 1,000 ตัว/ลิตร บรรจุลง
ถุงพลาสติกท่ีบรรจุน้ าทะเลสะอาดความเค็มเดียวกันกับท่ีอนุบาลลูกกุ้ง
ขาว (Litopenaeus vannamei) จากนั้นเติมอากาศด้วยปริมาตรอากาศ 
2 เท่าของปริมาตรน้ าภายในถุงพลาสติก แล้วน ามาใส่ภาชนะท่ีควบคุม
อุณหภูมิน้ า 19.5-22.5 องศาเซลเซียส ตลอดเวลาการล าเลียง 

ชื่อผลงาน เรื่อง  
กรรมวิธีการล าเลียงลูก
กุ้งก้ามกราม 
(Macrobrachium 
rosenbergii) ระยะกุ้ง
คว่ า (Post larva) 
เลขที่ค าขอ 
1803001424 
วันที่ยื่นขอรับ  
25 มิถุนายน 2561 

ผศ.ดร.บุญรัตน์  

ประทุมชาติ  

คณะวิทยาศาสตร์ 

กรรมวิธีการล าเลียงลูกกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) 
เริ่มต้นโดยการน าลูกกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) 
ระยะกุ้งคว่ า (Post larva) ที่ความหนาแน่น 900-1,000 ตัว/ลิตร บรรจุ
ลงถุงพลาสติกท่ีบรรจุน้ าจืดสะอาด จากนั้นเติมอากาศด้วยปริมาตร 2 เท่า
ของปริมาตรน้ าภายในถุงพลาสติก แล้วน ามาใส่ภาชนะท่ีควบคุมอุณหภูมิ
น้ า 19.5-22.0 องศาเซลเซียส อยู่ตลอดเวลาการล าเลียง 

ชื่อผลงาน เรื่อง  
กรรมวิธีการล าเลียงลูก
กุ้งกุลาด า (Penaeus 
monodon) ระยะโพ
สลาวา 10-15 (Post 
larva 10-15) 
เลขที่ค าขอ 
1803001425 
วันที่ยื่นขอรับ  
25 มิถุนายน 2561 

ผศ.ดร.บุญรัตน์  

ประทุมชาติ  

คณะวิทยาศาสตร์ 

กรรมวิธีการล าเลียงลูกกุ้งกุลาด า (Penaeus monodon) เริ่มต้น โดย
การน าลูกกุ้งกุลาด า (Penaeus monodon) ระยะโพสลาวา 10-15 
(Post larva 10-15) ที่ความหนาแน่น 750-1,000 ตัว/ลิตร บรรจุลง
ถุงพลาสติกท่ีบรรจุน้ าทะเลสะอาดความเค็มเดียวกันกับท่ีอนุบาลลูกกุ้ง
กุลาด า (Penaeus monodon) จากนั้นเติมอากาศด้วยปริมาตร 2 เท่า
ของปริมาตรน้ าภายในถุงพลาสติก แล้วน ามาใส่ภาชนะท่ีควบคุมอุณหภูมิ
น้ า 21.5-23.0 องศาเซลเซียส อยู่ตลอดเวลาการล าเลียง 



    55 

Annual Report | 2018 

ชื่อผลงาน/เลขท่ีค า
ขอรับ 

ชื่อผู้ประดิษฐ์/
สังกัด 

รายละเอียด/ภาพประกอบ 

ชื่อผลงาน เรื่อง  
ชุดตรวจวัดปริมาณ
ฟอร์มัลดีไฮด์ 
เลขที่ค าขอ 
1803001768 
วันที่ยื่นขอรับ  
13 กรกฎาคม 2561 

ผศ.ดร.ยุภาพร   

สมีน้อย  

คณะวิทยาศาสตร์ 

การประดิษฐ์นี้แสดงถึงชุดตรวจวัดปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์แบบกระดาษ ซึ่ง
ประกอบด้วย ส่วนกั้นที่ไม่ชอบน้ าและส่วนที่ชอบน้ า       ซึ่งวิเคราะห์
ปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) ได้จากจ านวนช่องที่ตรงกับ
ความเข้มข้นที่ระบุไว้ในชุดตรวจ ซึ่งพกพาได้สะดวกเหมาะส าหรับการ
ตรวจวิเคราะห์นอกสถานที่ ไม่ต้องพ่ึงพาเครื่องมือราคาแพง ใช้งานได้ง่าย 
วิเคราะห์ได้อย่างแม่นย าและมีประสิทธิภาพสูง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ 

ชื่อผลงาน เรื่อง  
เห็ดฟางพร้อมปรุง 
เลขที่ค าขอ 
1803001767 
วันที่ยื่นขอรับ  
13 กรกฎาคม 2561 

ดร.จุฬารัตน์   

หงส์วลีรัตน์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

ผลิตภัณฑ์เห็ดฟางพร้อมปรุง ผลิตจากเห็ดฟางสดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
2-3 เซนติเมตร ท าได้โดยน าเห็ดฟางมาตัดแต่งเพ่ือน าเศษฟางที่ติดอยู่
ออก แล้วผ่าครึ่ง จากนั้นน ามาจุ่มในสารละลายกรดแอสคอร์บิก 
(Ascorbic acid solution) แล้วน ามาลวกในน้ าเดือด จากนั้นเคลือบเห็ด
ฟางที่ผ่านการลวกด้วยสารละลายไคโตซาน (Chitosan solution) 

ชื่อผลงาน เรื่อง  
อุปกรณ์ป้องกันทารก
พลัดหล่นในการท า
คลอดบุตรทางช่องคลอด 
เลขที่ค าขอ 
1803002096 
วันที่ยื่นขอรับ  
15 สิงหาคม 2561 

ผศ.นพ.กิตติ   

กรุงไกรเพชร  

คณะแพทยศาสตร์ 

อุปกรณ์ป้องกันทารกพลัดหล่นในการท าคลอดบุตรทางช่องคลอด 
ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นถาดรองรับทารก
แรกคลอด และส่วนที่เป็นรถเข็นพร้อมแท่นรองรับถาดรองรับทารกแรก
คลอด ซึ่งถาดรองรับทารกแรกคลอดมีขนาดใหญ่เพียงพอส าหรับรองรับ
ทารกแรกคลอดได้  โดยส่วนหน้าของถาดมีรูระบายของเหลว    ซึ่งถาด
รองรับทารกแรกคลอดจะต่อเข้ากับส่วนที่เป็นแท่นรองรับถาดที่ออกแบบ
มีลักษณะเป็นรถเข็น เพ่ือให้มีการเคลื่อนย้ายได้สะดวกและมีความ
แข็งแรงมั่นคงในระหว่างการใช้งาน นอกจากนี้ถาดรองรับทารกแรกคลอด
สามารถถอดแยกออกจากตัวรถเข็นได้อย่างอิสระ 

ชื่อผลงาน เรื่อง 
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
แบบแผ่นกรอบที่มี
ทุเรียนเป็นส่วนผสม 
และกรรมวิธีการผลิต 
เลขที่ค าขอ 
1803002013 
วันที่ยื่นขอรับ 22 
สิงหาคม 2561 

ผศ.ดร.กุลยา   

ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ 

ผศ.ดร.วิชมณี   

ยืนยงพุทธกาล และ 

น.ส.อารีรัตน์   

ทองสุทธิ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นกรอบที่มีทุเรียนเป็นส่วนผสม ซึ่งเตรียม
ได้จากแป้งทุเรียน แป้งข้าวเจ้า พรีเจลาติไนซ์ และทุเรียนผง น ามาผสม
กับส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ มอลโตเดกซ์ทริน โมโน-ไดกลีเซอร์ไรด์ น้ ามันพืช 
เกลือ และน้ า นวดเป็นโด (dough) จากนั้นน าไปรีดให้เป็นแผ่นบาง และ
น าไปอบในเตาอบ 
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4.  ผลงานประเภท : ลิขสิทธิ์ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการยื่นค าขอรับยื่นจดแจ้ง

ลิขสิทธิ์ จ านวน 2 ผลงาน 

ชื่อผลงาน/เลขท่ีค าขอรับ ชื่อผู้ประดิษฐ์/สังกัด รายละเอียด/ภาพประกอบ 
ประเภท : ลิขสิทธิ์ 
ชื่อผลงาน  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 
เลขที่จดแจ้ง  364495 

น.ส.ทิพรัตน์  นาคมอญ  
ผศ.ปวีณา  มีประดิษฐ์ และ 
ผศ.โกเมศ  อัมพวัน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ประเภทผลงาน  วรรณกรรม 

ชื่อผลงาน  คู่มือและแนวทางการใช้
แบบวัดความสุขทางใจในบริบทพุทธ
ธรรมส าหรับผู้สูงอายุ 
เลขที่จดแจ้ง  369127 

นางรัศมี สุขนรินทร์  
ดร.ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์  
รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม และ
นางวนัสรา เชาวน์นิยม 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ประเภทผลงาน  วรรณกรรม 

การบริการวิชาการแก่สังคม 
ในปีงบประมาณ 2561 มีจ านวนโครงการบริการวิชาการรวม 803 โครงการ มีงบประมาณทั้งสิ้น  

525,655,710.31 บาท ซึ่งร้อยละ 98.24 ของงบประมาณมาจากแหล่งทุนอ่ืนรวม 516 ,389,143.31 บาท รองลงมา
ได้รับทุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 6,171,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.17 และจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 3,095,367 
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.59 

 

 
 
 

เงินอุดหนุนรัฐบาล
1.17%

เงินรายได้มหาวิทยาลัย
0.59%แหล่งทุนอื่น

98.24%

งบประมาณโครงการบริการวิชาการ จ าแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2561
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โครงการบริการวิชาการ จ าแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2561 
แหล่งทุน ปีงบประมาณ 2561 

จ านวน งบประมาณ ร้อยละ 
เงินอุดหนุนรัฐบาล 74 6,171,200.00 1.17 
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 29 3,095,367.00 0.59 
แหล่งทุนอื่น 700 516,389,143.31 98.24 

รวม 803 525,655,710.31 100.00 
 

โครงการบริการวิชาการ จ าแนกตามแหล่งทุนและส่วนงาน ปีงบประมาณ 2561 

ส่วนงาน เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินรายได้มหาวิทยาลัย แหล่งทุนอื่น รวม 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

คณะการจัดการและ 
การท่องเที่ยว 

1 60,000.00 - - 16 9,117,808.66 17 9,177,808.66 

คณะการแพทย์แผนไทย 
อภัยภูเบศร 

2 217,300.00 - - - - 2 217,300.00 

คณะดนตรีและการแสดง 1 88,200.00 1 2,055,000.00 2 152,000.00 4 2,295,200.00 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 7 456,400.00 - - 2 114,922.50 9 571,322.50 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล 5 616,800.00 4 105,150.00 1 407,300.00 10 1,129,250.00 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 3 101,000.00 - - 13 7,387,200.00 16 7,488,200.00 

คณะแพทยศาสตร ์ 1 25,700.00 - - 6 2,732,000.91 7 2,757,700.91 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์ 1 182,200.00 - - - 3,178,000.00 1 3,360,200.00 

คณะเภสัชศาสตร ์ - - - - 6 484,500.44 6 484,500.44 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

1 119,600.00 3 190,091.00 13 3,423,034.37 17 3,732,725.37 

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร ์

- - - - 163 20,736,377.74 163 20,736,377.74 

คณะโลจสิติกส ์ 1 120,000.00 - - 1 73,301,105.06 2 73,421,105.06 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 1 69,400.00 - - 19 10,475,285.00 20 10,544,685.00 

คณะวิทยาศาสตร ์ 2 279,900.00 3 275,560.00 37 6,964,553.85 42 7,520,013.85 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 91,000.00 1 12,160.00 8 25,500.00 10 128,660.00 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
ศิลปศาสตร ์

5 340,500.00 - 9,100.00 2 317,270.00 7 666,870.00 

คณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

8 500,600.00 - - 34 2,600,800.00 42 3,101,400.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ - - - 33,580.00 44 14,269,365.00 44 14,302,945.00 
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ส่วนงาน เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินรายได้มหาวิทยาลัย แหล่งทุนอื่น รวม 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 2 133,300.00 - - - - 2 133,300.00 

คณะศึกษาศาสตร ์ 3 220,300.00 - - 85 46,642,080.00 88 46,862,380.00 

คณะสหเวชศาสตร ์ 1 63,900.00 2 49,211.00 1 30,700.00 4 143,811.00 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 2 106,000.00 2 49,044.00 14 1,205,615.76 18 1,360,659.76 

คณะอัญมณ ี 1 71,500.00 1 9,945.00 4 2,427,800.00 6 2,509,245.00 

วิทยาลัยนานาชาต ิ - - - - 15 1,029,775.00 15 1,029,775.00 

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ - - - - 25 6,315,600.00 25 6,315,600.00 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ์ - - - - 33 47,226,392.73 33 47,226,392.73 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา 

5 388,100.00 - - 4 219,800.00 9 607,900.00 

สถาบันภาษา 1 150,000.00 8 176,901.00 35 658,740.00 44 985,641.00 

สถาบันวิทยาศาสตร ์
ทางทะเล 

4 402,000.00 2 10,000.00 9 1,274,903.00 15 1,686,903.00 

ส านักคอมพิวเตอร ์ 1 86,300.00 1 117,525.00 11 5,735,810.00 13 5,939,635.00 

ส านักบริการวิชาการ 6 808,800.00 - - 83 244,800,603.29 89 245,609,403.29 

ส านักพัฒนานวัตกรรม - - - - 1 704,000.00 1 704,000.00 

ส านักหอสมุด 4 155,600.00 - - - - 4 155,600.00 

ส านักงานอธิการบด ี 4 316,800.00 1 2,100.00 13 2,430,300.00 18 2,749,200.00 

รวม 74 6,171,200.00 29 3,095,367.00 700 516,389,143.31 803 525,655,710.31 

 

การเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ 
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 324 คน  644 ครั้ง 
 

กลุ่มวชิา จ านวนคน จ านวนคร้ัง 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 138 339 
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 85 175 
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 73 89 
กลุ่มสถาบัน ส านัก ศูนย ์ 28 41 

รวมท้ังสิ้น 324 647 
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การเขียนบทความเผยแพร่ทางสิ่งพิมพ์ 
 การเขียนบทความเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการนั้นเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมอีกประการหนึ่ง   
ซึ่งจะท าให้ประชาชนได้รับความรู้และเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน  สามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เขียนบทความลงในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ  จ านวน 
71 บทความ 
 

ส่วนงาน/หน่วยงาน จ านวนเร่ือง 
คณะเภสัชศาสตร ์ 5 
คณะแพทยศาสตร ์ 4 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 1 
คณะดนตรีและการแสดง 6 
คณะพยาบาลศาสตร ์ 26 
คณะวิทยาศาสตร ์ 12 
คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 6 
คณะสหเวชศาสตร ์ 8 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 1 
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2 

รวมท้ังสิ้น 71 
 

การเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง และทางอินเตอร์เน็ต 
 มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทางสถานีวิทยุกระจายเสี ยงเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับทราบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นประโยชน์กับชีวิตประจ าวันในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมพ้ืนที่เกือบ
ทั่วประเทศ  โดยออกอากาศทั้งระบบ FM และ AM ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้  บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้
เขียนบทความทางวิชาการเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง จ านวน 480 เรื่อง  และเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 484 เรื่อง 
 

การเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง 
ชื่อรายการ ส่วนงาน จ านวน 

(สถานี) 
จ านวน 
(เร่ือง) 

1. วิทยาศาสตรเ์พื่อประชาชน คณะวิทยาศาสตร์  
ร่วมกับ ส านักบริการวิชาการ 

96 52 

2. มนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ร่วมกับ ส านักบริการวิชาการ 

70 52 

3. สุขภาพดีมสีุข โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบรูพา 
ร่วมกับ ส านักบริการวิชาการ 

68 52 

4. สุขภาพดี-ชีวีมีสุข คณะพยาบาลศาสตร ์
ร่วมกับ ส านักบริการวิชาการ 

55 52 
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ชื่อรายการ ส่วนงาน จ านวน 
(สถานี) 

จ านวน 
(เร่ือง) 

5. วิถีสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร ์
ร่วมกับ ส านักบริการวิชาการ 

48 52 

6. ก้าวไกลในโลกกว้าง ส านักบริการวิชาการ 93 52 
7. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ส านักบริการวิชาการ 61 52 
8. รอบรู้คู่บูรพา ส านักบริการวิชาการ 6 104 
9. คุยข่าวชาวมอบ ู คณะสหเวชศาสตร์ และ 

คณะเภสัชศาสตร ์
1 6 

10. Sciso Burapha NEWS คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 6 
รวม 480 

 

การเผยแพร่วิชาการทางอินเทอร์เน็ต 

เว็บไซต์ เร่ือง ส่วนงาน จ านวน (เร่ือง) 
Uniserv.buu.ac.th รายการวิทยาศาสตร์เพื่อ

ประชาชน 
คณะวิทยาศาสตร์  

ร่วมกับ ส านักบริการวิชาการ 
52 

Uniserv.buu.ac.th รายการมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ร่วมกับ ส านักบริการวิชาการ 

52 

Uniserv.buu.ac.th รายการสุขภาพดีมีสุข คณะแพทยศาสตร ์
ร่วมกับ ส านักบริการวิชาการ 

52 

Uniserv.buu.ac.th รายการสุขภาพดี-ชีวีมีสุข คณะพยาบาลศาสตร ์
ร่วมกับ ส านักบริการวิชาการ 

52 

Uniserv.buu.ac.th วิถีสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร ์
ร่วมกับ ส านักบริการวิชาการ 

52 

Uniserv.buu.ac.th ก้าวไกลในโลกกว้าง ส านักบริการวิชาการ 52 
Uniserv.buu.ac.th มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ส านักบริการวิชาการ 52 
Uniserv.buu.ac.th รอบรู้คู่บูรพา ส านักบริการวิชาการ 104 
http://site.bims.buu.ac.th/ ปรากฏการณ์น้ าทะเล

เปลี่ยนสีหาดบางแสน 
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 1 

www.bbs.buu.ac.th/pages/km/ การจัดการความรู ้ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 15 
รวม 484 
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การให้บริการวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ  
 นอกจากการให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยบูรพายังมีการ
ให้บริการวิชาการแก่บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการมา
อย่างต่อเนื่อง  ตามความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนการให้บริการ  ฝึกปฏิบัติงานแก่นิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพาและนิสิตต่างสถาบัน 
 

ส่วนงาน/หน่วยงาน การให้บริการ สถิติการให้บริการ 
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1,395 คน 
คณะแพทยศาสตร ์ การบริการทางการแพทย ์

- การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก 
- การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยใน 

 
284,798 
65,824 

 
ราย 
ราย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ให้ค าปรึกษาด้านเศรษฐกิจแก่บรษิัท Proen 6 เดือน 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา การบริการห้องออกก าลังกาย และห้องฝึกโยคะ 5 วัน 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ บริการทดสอบวัสดุ Calibration Compressive Mechine 12 วัน 
คณะสหเวชศาสตร ์ คลินิกกายภาพบ าบัด  

ศูนย์วจิัยและบริการวิชาการสหเวชศาสตร ์
751,115 

1,633 
บาท 
คน 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ โครงการตรวจสุขภาพ วิเคราะห์คณุภาพอาการและ
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 

20 สถาน
ประกอบการ 

คณะอัญมณ ี บริการตรวจวิเคราะห์อญัมณีส าหรับบุคคลทั่วไป 3,107 
6,674 

ครั้ง 
ใบรับรอง 

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บริการเข้าชมสถานเลี้ยงสตัว์น้ าเคม็และพิพิธภณัฑ์
วิทยาศาสตร์ทางทะเล 
ให้บริการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน้ าและดิน 
ให้บริการตรวจวิเคราะห์คณุค่าทางอาหาร 
ให้บริการแพลงก์ตอนพืช 
ให้บริการแพลงก์ตอนสัตว ์
ให้บริการนสิิตฝึกงานประจ าป ี

427,673 
 

150 
3 

143 
35 
32 

คน  
 
ตวัอย่าง 
ตัวอย่าง 
ลิตร 
ลิตร 
คน 

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ บริการห้องพัก 16,920 คน 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Alibaba Global E-Commerce Talent-Train the Trainers 

 

       
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ Learning Space ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สิริราชสมบัติ 

ครบ 60 ปี (KB) มหาวิทยาลัยบูรพา รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ Alibaba Global E-Commerce Talent-Train the Trainers จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ร่วมกับ EEC และ Alibaba Business School ระหว่างวันที่ 10-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยได้รับเกียรติจาก  

ดร.คณิศ  แสงสุพรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

Mr.Steven Zheng CEO, Hangzhou Kefan Importand Export Co.,Ltd,  Mr.Savananh Cheng CEO of 

Guangzhou Awins Training Co., Ltd & Guangzhou Yixin International Holding Co.,Ltd  วิ ท ย าก ร จ าก 

Lazada  ดร.อนุกูล แต้มประเสริฐ ที่ปรึกษาเลขาธิการ ส านักงานเพ่ือพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) ให้เกียรติเป็นวิทยากร  

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือพัฒนาคณาจารย์ผู้สอน รายวิชาที่ เกี่ยวกับ E-commerce ใน

สถาบันอุดมศึกษาได้รับความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ ( Alibaba 

Certified Trainer) และสามารถน าความรู้ด้าน E-commerce ไปถ่ายทอดให้กับนิสิต นักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 

ปีการศึกษา 2561   
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กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

มหาวิทยาลัยบูรพามีการก าหนดนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบ
ต่อสังคม คือ เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ให้ครอบคลุมด้านการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งบทบาทในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสารการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคตะวันออก ซ่ึง
กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 

1) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมพิธีส าคัญกับจังหวัดชลบุรี 
วันที ่ กิจกรรม 

26 ตุลาคม 2560 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดชลบุรี ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

17 มกราคม 2561  วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
18 มกราคม 2561 วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
2 มีนาคม 2561 วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
31 มีนาคม 2561 วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 
6 เมษายน 2561 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
25 เมษายน 2561 วันคล้ายวันสวรรคตสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 
11 กรกฎาคม 2561 วันคล้ายวันสวรรคตสมเดจ็พระนารายณม์หาราช 
28 กรกฎาคม 2561  วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
12 สิงหาคม 1561 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (วันแม่

แห่งชาติ) 

การสืบสาน ส่งเสริม และสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
ส่วนงาน/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม 

ส านักงานอธิการบด ี งานบุญปีใหม่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยับูรพา (22 ธันวาคม 2560) 
องค์การนิสิต สภานสิิต และสโมสร
นิสิต 

กิจกรรมลอยกระทง ประจ าปี 2560 (1 - 3 พฤศจิกายน 2560) 

กองกิจการนิสิต โครงการอบรมจรยิธรรมอิสลาม (11 พฤศจิกายน 2560 – 24 มีนาคม 2561) 
กองกิจการนิสิต โครงการสานสมัพันธ์ศิลปะและวฒันธรรมร่วมใจ (11 พฤศจิกายน 2560) 
กองกิจการนิสิต โครงการตักรบาตรพระป่ากรรมฐานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช (17 พฤศจิกายน 2560) 
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ส่วนงาน/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม 
คณะศลิปกรรมศาสตร ์ โครงการบริการวิชาการ สร้างสรรค์ประตมิากรรมนูนประดับผนังด้านใน  พระอุโบสถ เรื่อง 

พุทธประวัติ ณ วัดโฆษิต ต าบลควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช (1 มกราคม – 19 
พฤษภาคม 2561) 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ท าบุญตักบาตรและงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561 (11 มกราคม 2561) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ โครงการท าบญุคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ (12 มกราคม 2561) 
คณะศึกษาศาสตร ์ โครงการวันครู พ.ศ. 2561 (16 มกราคม 2561) 
คณะดนตรีและการแสดง โครงการประกวดดนตรไีทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 38  (9 – 10 กุมภาพันธ์ 2561) 
คณะโลจสิติกส ์ โครงการรดน้ าขอพร และท าบุญประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
กองกิจการนิสิต โครงการเวยีนเทียนมาฆบูชา (1 มีนาคม 2561) 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ สาธารณสุขรวมใจ สืบสานประเพณีวันไหลบางแสน (เมษายน 2561) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กิจกรรมวันสงกรานต์ (4 เมษายน 2561) 
ส านักงานอธิการบด ี กิจกรรมรดน้ าขอพรผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี 2561 (9 เมษายน 

2561) 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ โครงการรดน้ าขอพร สา’สุขสันตส์งกรานต์ 2561 (10 เมษายน 2561) 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว โครงการอนุรักษ์และขับเคลื่อน “ประเพณีรดน้ าสงกรานต์ไทย” สู่ระดับโลก (Festival) (11 

เมษายน 2561) 
คณะแพทยศาสตร ์ โครงการสืบสานประเพณสีงกรานต์ “สรงน้ าพระ รดน้ าด าหัว ขอพรผู้สูงอายุ” (13 

เมษายน 2561) 
ส านักบริการวิชาการ ร่วมกับเทศบาล
เมืองแสนสุข และส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดชลบุร ี

โครงการร่วมสืบสานประเพณี “ก่อพระทรายวันไหลบางแสน” ครั้งที่ 14  
(16 – 17 เมษายน 2561) 

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบด ี

โครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเข้าร่วมประกวดก่อพระทรายวนัไหลบางแสน 
ประจ าปี 2561 (16 – 17 เมษายน 2561) 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา   

โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค์ให้แก่เยาวชน (1 มิถุนายน 
2561) 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว โครงการมคัคุเทศก์น้อยกับการอนรุักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น (12 - 13 มิถุนายน 2561) 
คณะสหเวชศาสตร ์ พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่สุนีย์ บุญฉลอง (23 กรกฎาคม 2561) 
คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร ์ โครงการสืบทอดศลิปวัฒนธรรมไทย : ถวายเทียนเข้าพรรษา (24 กรกฎาคม 2561) 
ส านักงานอธิการบดี  โครงการเข้าร่วมแหเ่ทียนพรรษา ประจ าปี 2561 (25 กรกฎาคม 2561) 
คณะโลจสิติกส ์ โครงการท าบญุวันคล้ายวันสถาปนาคณะโลจสิติกส์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (26 กรกฎาคม 

2561) 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ท าบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ครบรอบ 10 ปี (9 สิงหาคม 

2561) 
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร อบรม สืบสานต านานเครื่องหอมไทย (25 – 26 สิงหาคม 2561) 
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ส่วนงาน/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม 
ส านักหอสมุด ปรับปรุงห้องสมดุวัดเขาบางทราย (พระอารามหลวง) เพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

และการส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
คณะศลิปกรรมศาสตร ์ โครงการอนุรักษ์พัฒนา สร้างเสรมิองค์ความรู้ด้านการออกแบบหัตถกรรมจักสาน อ าเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบรุี เพื่อพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
คณะศลิปกรรมศาสตร ์ โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตแกเ่ดก็ด้อยโอกาสด้วยงานศิลปะ 
คณะดนตรีและการแสดง โครงการไหว้ครดูนตรีและนาฏศลิป์แห่งภาคตะวันออก 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล สืบสานวัฒนธรรมประมงพ้ืนบ้าน ครั้งท่ี 14 
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปี 2561 

 
2) การวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม  

การจัดกิจกรรมด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
ส่วนงาน/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม 

กองกิจการนิสิต โครงการส่งเสริมทักษะการป้องกันตัว (9 ตุลาคม 2560 - 14 พฤศจิกายน 2560) 
กองบริหารการวิจยัและนวัตกรรม ทุนเสริมสรา้งงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (Supporting Research Funds 

For Industry : SuRF) (15 ตุลาคม 2560) 
กองบริหารการวิจยัและนวัตกรรม โครงการศึกษาและจดัท ามาตรการส าคญัภาครัฐเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับ ECC (16 - 

18 พฤศจิกายน 2560) 
กองบริหารการวิจยัและนวัตกรรม โครงการทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาส าหรับ

ภาคอุตสาหกรรม (ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561) 
กองบริหารการวิจยัและนวัตกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP  (19 - 20 

ธันวาคม 2560) 
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับหอการค้า
จังหวัดชลบุร ี

การประชุม “มติิใหม่หอการค้าชลบุรี สู่เวทีความร่วมมือทุกภาคส่วน และ 7 ผลงาน
นวัตกรรมภายใต้การ MOU กับมหาวิทยาลัยบรูพา” (25 มกราคม 2561) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ วิจัยเรื่องการจดัการอัตลักษณ์ชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ุไทพวน บ้านฝายมูล      หมู่ที่ 1 ต.ป่า
คา อ.ท่าวังผา จ.น่าน (1 - 3 กุมภาพันธ์ 2561) 

กองบริหารการวิจยัและนวัตกรรม วิจัยเรื่องสมุนไพร อาหาร (7 กุมภาพันธ์ 2561) 
กองบริหารการวิจยัและนวัตกรรม ประชุมระดมความคิดงานวิจยั:กรอบงานโครงการบูรณาการด้วยวิทยาศาสตร์ (21 

กุมภาพันธ์ 2561) 
กองบริหารการวิจยัและนวัตกรรม โครงการด าเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

(Research Gap Fund-TED Fund) (15 มีนาคม 2561) 
กองบริหารการวิจยัและนวัตกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทีเ่กี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร 

หลักจรยิธรรมการวิจยัที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (19 - 20 มีนาคม 2561) 
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ส่วนงาน/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม 
กองบริหารการวิจยัและนวัตกรรม อบรมการใช้สถิตเิพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม OR (22 - 23 มีนาคม 

2561) 
กองบริหารการวิจยัและนวัตกรรม โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุน่ใหม่” (ลุกไก่) รุ่นท่ี 6 (2 - 6 เมษายน 2561) 
กองบริหารการวิจยัและนวัตกรรม ประชุมแนวทางความร่วมมือการวจิัยระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลยับูรพา (20 

เมษายน 2561) 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

โครงการอบรมการเสริมก าลังโครงสร้างและการแกไ้ขปัญหาฐานรากอาคาร (22 มีนาคม 
2561) 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ โครงการสัมมนาวิชาการและการน าเสนองานวิจัย ในชุดโครงการ   
“บางปลาสร้อย – บางปะกง :วิถีพลังภูมิปัญญาร่วมสมยัวัฒนธรรม 3 น้ า”  
(11 พฤษภาคม 2561) 

กองบริหารการวิจยัและนวัตกรรม การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6 (18 มิถุนายน 2561) 
มหาวิทยาลยับูรพา การจัดงาน “Burapha Innovation Fair 2018” (16 - 19 สิงหาคม 2561) 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ โครงการ Smart Living For Smart City (23 สิงหาคม 2561) 
ศูนย์ภูมภิาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ ภาคตะวันออก มหาวทิยาลัย
บูรพา ร่วมกับส านักงาน 
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
และส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

เทศบาลเมืองแสนสุข เป็นพื้นที่น าร่องใช้นวัตกรรมเชิงพื้นที่ในรูปแบบ 5D Simulation 
(24 สิงหาคม 2561) 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ โครงการปฏิบัติการเกี่ยวกับการปอ้งกันควบคุมโรคไข้เดงกี่ ไข้เลือดออก โดยใช้การ
ผสมผสานเครื่องมือทางระบาดวิทยา นิเวศวิทยาพาหะเดงกี่ และภูมสิารสนเทศศาสตร์
ในเขตเทศบาลต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

 
3) การใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม  

การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม  
ส่วนงาน/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหวัข้อเรื่อง “Smart Living & Safety Platform for 
Smart City” (30 มกราคม 2561) 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  การเพิ่มประสิทธิภาพความจ าในผูสู้งอายุ (16 - 17 เมษายน 2561) 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา การเพิ่มสมรรถนะการท างานของสมอง (Cognitive Ability) ในผู้สงูอายุ (24 
พฤษภาคม 2561) 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา โครงการการคลายความเครียดด้วยตนเองในผู้สูงอายดุ้วยวิธีการผสมผสาน (13 
กรกฎาคม 2561) 
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ส่วนงาน/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม 
คณะวิทยาศาสตร ์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 35  

(18 สิงหาคม 2561) 
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์ โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเชิงพื้นที่ในรูปแบบ 5D Simulation เพื่อวิเคราะห์

และพัฒนาศักยภาพพื้นที่” (24 สงิหาคม 2561) 
คณะวิทยาศาสตร ์ นวัตกรรมเพื่อลดปญัหาขยะพลาสติก BUU Bio pot 
วิทยาลัยนานาชาต ิ เนื้อหาและรูปแบบการออกแบบเสื้อผ้าที่เหมาะส าหรับผูสู้งอายุในจงัหวัดที่ติด

ชายทะเลฝั่งตะวันออกของประเทศไทย 

 
4) การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชน  

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชน 
ส่วนงาน/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ โครงการเมลด็พันธ์ุ IE แบ่งความรกั ปันน้ าใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 
2560 (30 มีนาคม - 1 เมษายน 2561) 

ส านักบริการวิชาการ ค่ายผู้น าเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาต ิ“เยาวชนไทย หัวใจรักษ์ทะเล” รุน่ที่ 7 (4 - 6 
เมษายน 2561) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ โครงการนสิิตจติอาสาร่วมพัฒนาชุมชน บริเวณชายหาดบางแสนและหาดวอนนภา 
(26 เมษายน 2561) 

ส านักบริการวิชาการ  โครงการสัมมนาเรื่อง เยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม (14 - 15 
มิถุนายน 2561) 

คณะวิทยาศาสตร ์ ร่วมกิจกรรมท าความสะอาดชายหาดและจัดบูธนิทรรศการสร้าง 
ความตระหนักทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
(16 มิถุนายน 2561) 

มหาวิทยาลยับูรพา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า วิ่งเกียรติบูรพา (8 กรกฎาคม 2561) 
กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี โครงการนสิิตจติอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย “เราท าความดดี้วยหัวใจ Big Cleaning 

เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู รัชกาลที่ 10” (18 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  การเกิดเหตุฉุกเฉินทางดา้นสิ่งแวดล้อมทางทะเลหาดบางแสน ประจ าปี 2561 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล Reef Cleaning Day (ด าน้ าเก็บขยะ) 

 
5) การดูแลแก้ไขปัญหาชุมชน  

การดูแลแก้ไขปัญหาชุมชน 
ส่วนงาน/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม 

กองกิจการนิสิต ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ (17 ตุลาคม - 25 ธันวาคม 2560) 
คณะแพทยศาสตร ์ โครงการให้ความรู้เรื่องต่อมลูกหมากสู่ประชาชน (4 ธันวาคม 2560) 
กองกิจการนิสิต โครงการเขยีนเรซูเม่ (ใบสมัครงาน) อย่างไรให้ได้งาน (11 มกราคม 2561) 
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ส่วนงาน/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม 
กองกิจการนิสิต โครงการช่วยเหลืออาสาและพัฒนาเด็ก ครั้งท่ี 1 (13 มกราคม 2561) 
กองกิจการนิสิต โครงการฟื้นฟูศลีธรรมโลก ครั้งท่ี 12 (19 มกราคม 2561) 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบรูพา โครงการ คัดกรองมะเร็งเต้านม ป ี2561 (19 มกราคม 2561) 
คณะแพทยศาสตร ์ งานมหกรรมสุขภาพเมืองบางแสน ครั้งท่ี 1 (19 มกราคม 2561) 
กองกิจการนิสิต โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิและบุหรี่ในสถาบนัอุดมศึกษา (1 

กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2561) 
กองกิจการนิสิต  โครงการการให้การปรึกษาสญัจร ครั้งท่ี 1 "Love Story" (14 กุมภาพันธ์ 2561) 
กองกิจการนิสิต โครงการค่ายดูนก ประจ าปี 2560 (16 กุมภาพันธ์ 2561) 
กองกิจการนิสิต โครงการจดัหางาน (22 กุมภาพันธ์ 2561) 
กองกิจการนิสิต โครงการค่ายมีนาอาสาท าความดี ปี 61 (16-18 มีนาคม 2561) 
กองกิจการนิสิต โครงการสร้างวิทยากรฝึกอบรมการจัดการความขัดแย้ง (30 มีนาคม 2561) 
กองกิจการนิสิต โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สายอาชีพในสถาน

ประกอบการ (30 มีนาคม 2561) 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบรูพา โครงการ พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  (24 เมษายน 2561)  
คณะสหเวชศาสตร ์ โครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน ครั้งท่ี 4 (1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561) 
ส านักบริการวิชาการ โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุขและเทศบาล

เมืองอ่างศิลา”ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (10 - 11 พฤษภาคม 2561) 
คณะสหเวชศาสตร ์ ใกล้บ้านใกล้ใจห่วงใยผูสู้งอายุและผู้พิการต่อเนื่องปีท่ี 3 (3 - 15 มิถุนายน 2561) 
คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร ์ โครงการอบรม เรื่อง การเสริมสรา้งการมีส่วนร่วมของนิสิตในการเฝา้ระวังและ

ป้องกันการกระท าผดิเกี่ยวกับคดคีุ้มครองผู้บริโภค (21 มิถุนายน 2561) 
ส านักบริการวิชาการ ค่ายผู้น าเยาวชน “เมืองปลอดภัยหัวใจสีขาว” รุ่นที่ 3 (28 - 30 มิถุนายน 2561) 
คณะพยาบาลศาสตร์   เยาวชนช่วยชีวิตสมาชิกในครอบครัวและชุมชนได ้
คณะพยาบาลศาสตร ์  โครงการบริการส่งเสริมสุขภาพผูส้งูอายุ 
คณะพยาบาลศาสตร ์ โครงการเสรมิสร้างศักยภาพการปอ้งกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นที่มีความ

พิการทางการไดย้ิน 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบรูพา โครงการส่งเสริมสุขภาพงานอนามยัแม่และเด็ก ปี 2561 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา  โครงการ "ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสขุภาพและป้องกันความพิการแต่ก าเนิด" (23 

สิงหาคม 2561) 
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ เทศบาลเมือง
แสนสุข มหาวิทยาลัยซากุ และเทศบาลเมือง
ซากุ  

Community based Comprehensive Elderly Care Project in Chonburi 
Province, Thailand  - Project in Saen Suk Municipality as a Pilot Area 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล เทคโนโลยีทางทะเลสู่ชุมชน 

 
 
 
 



    69 

Annual Report | 2018 

6)  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา  

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา 
ส่วนงาน/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม 

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับ  
คณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 

โครงการกีฬาประเพณีสามวิทย์ ครั้งท่ี 6 (SIA Games 6) (5 พฤศจิกายน 2560) 

กองกิจการนิสิต โครงการฟุตซอลสัมพันธ์คัพ ครั้งท่ี 12 ประจ าปีการศึกษา 2560(15 มกราคม 2561) 
กองกิจการนิสิต โครงการกีฬาประเพณี 3 วิทยาเขต (20 – 21 มกราคม 2561) 
กองกิจการนิสิต โครงการลานกีฬาเพื่อสุขภาพ (23 มกราคม – 15 มีนาคม 2561) 
กองกิจการนิสิต โครงการจดัการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อภายใน "บูรพาคัพ" (29 มกราคม 2561) 
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับ 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  
คณะโลจสิติกส์ คณะภูมสิารสนเทศศาสตร์   
และคณะวิศวกรรมศาสตร ์

โครงการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยสีัมพันธ์ (SCI - TECH 2017) (1 - 8 
กุมภาพันธ์ 2561) 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว กิจกรรมเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ (5 กุมภาพันธ์ 2561) 
กองกีฬาและนันทนาการ ร่วมกับหน่วยงาน
และสถาบันการศึกษาในพื้นที่บางแสนและ
ใกล้เคียง  

การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านภาคตะวันออก ประจ าปี 2561  
(8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561) 

กองกิจการนิสิต โครงการกีฬาสี GI รวมใจสามัคคี ครั้งท่ี 7 (10 กุมภาพันธ์ 2561) 
กองกิจการนิสิต โครงการกีฬาเทา-ทอง เกมส์ (12-15 กุมภาพันธ์ 2561) 
กองกิจการนิสิต โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ภายในคณะ (2561) (15 กุมภาพันธ์ 2561) 
กองกิจการนิสิต โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ “6 เกลีย่วเกมส”์ ครั้งท่ี 6 (12-17 มีนาคม 2561) 
กองกิจการนิสิต โครงการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “Beach volleyball champion” ครั้งท่ี 5 

(25 - 31 มีนาคม 2561) 
กองกิจการนิสิต โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตกัมพูชา 2561 (17 มีนาคม 2561) 
กองกิจการนิสิต โครงการกีฬา MT สานสัมพันธ์ร่วมใจกันห่างไกลแอลกอฮอล์ ประจ าปีการศึกษา 

2560 (2 - 9 เมษายน 2561) 
กองกิจการนิสิต โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ชาวอาสา (8 เมษายน 2561) 
กองกิจการนิสิต โครงการแข่งขันเรือใบขวดบังคับ ประจ าปี 2561 (24 เมษายน - 9 พฤษภาคม 

1561) 
คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร ์ การแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

ครั้งท่ี 37 มอดินแดงเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (2 มิถุนายน 2561)  
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7)  การให้บริการวิชาการแบบให้เปล่า 

การเสริมสร้างการบูรณาการด้านเรียนการสอน 
ส่วนงาน/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม 

ส านักบริการวิชาการ โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 
2561) 

คณะวิทยาศาสตร ์ โครงการค่ายวิทยาศาสตรเ์คลื่อนที่ ครั้งท่ี 27 (27 มกราคม 2561) 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว โครงการ CWIE กับการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อรองรับ Thailand 4.0 (29 

มกราคม 2561) 
คณะวิทยาศาสตร ์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2560  

(4 - 24 มีนาคม 2561) 
ส านักคอมพิวเตอร์   โครงการค่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับเยาวชนภาคตะวันออก ครั้งท่ี 23 (23 - 24 

มีนาคม 2561) 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ โครงการอบรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนาแนวคิดสู่ต้นแบบผลิตภณัฑ์  

(23 - 25 มีนาคม 2561) 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลยับูรพาและเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคตะวันออก 

จับมือเอกชนช้ันน าเดินหน้าสหกิจศึกษาพร้อมพัฒนาแรงงานรองรับอีอีซี (29 
มีนาคม 2561) 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว นโยบายของภาครัฐเพื่อรองรับการขยายตัวเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) ในจังหวัดชลบุรี (26 เมษายน 2561) 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ โครงการเปิดบ้านศลิปกรรมและศลิปกรรมศาสตรส์ าหรับเยาวชน ครั้งท่ี 6 (11 
พฤษภาคม 2561) 

คณะวิทยาศาสตร ์ โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น (12 
- 13 พฤษภาคม 2561) 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรยีนรู้ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ครู
ระดับมัธยมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (19 - 20 พฤษภาคม 
2561) 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสรมิการใช้เทคนิคการเรียนการสอนผ่าน
การมีส่วนร่วมของผู้เรียนการสอนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้เรยีน และการพัฒนา
งานวิจัยผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ในช้ันเรียน (I Active Learning Workshop 2018) (11 
มิถุนายน 2561) 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ร่วมกับ 
Far East University 

จัดกิจกรรม Global Volunteer (28 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม  2561) 

สถาบันภาษา 
 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับเด็กช่วงปฐมวัย (Brighten Up English 
for Young Children) (13 กรกฎาคม 2561) 
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ส่วนงาน/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม 
คณะวิทยาการสารสนเทศ โครงการเด็กไทยมีดีใช้ไอทีเพื่อชุมชน (20 - 21 กรกฎาคม 2561) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ โครงการเผยแพร่หลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (31 กรกฎาคม 

2561) 
ส านักคอมพิวเตอร์   โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรบัโรงเรยีนในโครงการทุนการศึกษา  และโรงเรียน

ในเขตจังหวัดสระแก้ว หลักสูตร การใช้ไอทีในการจัดการเรยีนการสอนแบบสเตม็
ศึกษา (STEM Education)  
(10 สิงหาคม 2560) 

คณะวิทยาศาสตร ์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 35  
(16 - 18 สิงหาคม 2561) 

คณะวิทยาศาสตร์  จัดบูธนิทรรศการ “นานาสารพัดหอย” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ประจ าปี 2561 (16 - 26 สิงหาคม 2561) 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ โครงการสร้างเสรมิประสบการณ์งานสร้างสรรคแ์ก่เยาวชนไทยในเขตภาคตะวันออก 
(8 - 9 กันยายน 2561) 

คณะวิทยาศาสตร ์ โครงการจติอาสา มูลนิธผิู้สูงอายุ (บ้านลุงสนิท) (15 กันยายน 2561) 
คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร ์ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมือง หัวข้อ “การเมืองท้องถิ่นไทย สู่การเมือง

โลก” (8 พฤศจิกายน 2561) 
คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร ์ โครงการบรรยายในหัวข้อ Labour Rights Promotion For Thai Fishery and 

Migrant Worker In Thailand  
คณะศึกษาศาสตร ์ โครงการ “การเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรยีนรู้เชิงวิชาชีพ 

Professional Learning Community: PLC ของครูผูส้อน สู่การพฒันาศักยภาพ
ทางวิชาการและทักษะชีวิตของผู้เรียน” ประจ าปีงบประมาณ 2561 

วิทยาลัยนานาชาต ิ สรุปแบบประเมินโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสื่อสารทางการตลาดและสื่อ
สารตราผลติภณัฑ ์(Marketing and Brand Communication) ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2560 
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มหาวิทยาลัยบูรพา คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจ าปี 2561 

 

 

 

 

เมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยบูรพาได้เข้าร่วมประกวดก่อพระทราย วันไหล  

บางแสน ประจ าปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีโดยเทศบาลเมืองเเสนสุข ณ บริเวณชายหาดบางแสน  เพ่ือเป็นการ

อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาสามารถคว้า

รางวัลชนะเลิศ ประเภท ฉ ศิลปะร่วมสมัย (Contemporary art) จากงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงาน

อธิการบดี และรางวัลรองชนะเลิศ จากคณะศึกษาศาสตร์ และรางวัลเกียรติยศในประเภท ง กลุ่มโรงเรียนมัธยม 

จากโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

ส าหรับพระทรายของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สร้างสรรค์ประติมากรรมโดย   ผศ.ภาสกร 

แสงสว่าง อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มเด็กวัด (PAGE 

: DEKWAT TEAM) โดยใช้แนวความคิดตอบรับนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยเรื่องไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการ

พัฒนาระบบการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อผู้ เรียนทั้งศาสตร์ด้านเทคโนโลยี ภาษา 

วิทยาศาสตร์ และศาสตร์ด้านอ่ืนๆ แต่มหาวิทยาลัยก็มิได้หลงลืมข้อประพฤติ ปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม และอยู่

ภายใต้จารีตประเพณีตลอดจนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยอันดีงามเสมอมา 

 



    73 

Annual Report | 2018 

สรุปโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 105 โครงการ 

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนประเภทต่าง ๆ จ านวน 5,645,019 บาท เป็นทุนจากงบประมาณเงินอุดหนุน
รัฐบาล ร้อยละ 53.14 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ร้อยละ 28.77 และงบประมาณจากแหล่งทุนอ่ืน ร้อยละ 
18.09 ดังนี้ 

 

 
 

 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ าแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2561 

แหล่งทุน ปีงบประมาณ 2561 
จ านวน งบประมาณ ร้อยละ 

เงินอุดหนุนรัฐบาล 38 3,000,000 53.14 
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 50 1,623,969 28.77 
แหล่งทุนอื่น 17 1,021,050 18.09 

รวม 105 5,645,019 100.00 
 
 
  

เงินอุดหนุนรัฐบาล
53.14%

เงินรายได้มหาวิทยาลัย
28.77%

แหล่งทุนอื่น
18.09%

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ าแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2561
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โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ าแนกตามแหล่งทุนและส่วนงาน ปีงบประมาณ 2561 

ส่วนงาน 

เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

แหล่งทุนอื่น รวม 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 1 30,000 1 0 - - 2 30,000 
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 1 75,000 1 2,350 - - 2 77,350 
คณะดนตรีและการแสดง 5 666,000 - - 1 0 6 666,000 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 144,300 - - - - 3 144,300 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 1 72,200 2 48,120 - - 3 120,320 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 1 200,000 4 355,990 1 14,600 6 570,590 
คณะแพทยศาสตร ์ - - - - 1 45,000 1 45,000 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์ - - 3 0 - - 3 0 
คณะเภสัชศาสตร ์ - - 6 222,416 2 0 8 222,416 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 60,300 2 46,000 - - 3 106,300 

คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร ์ - - 3 78,000 1 0 4 78,000 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 1 65,000 1 20,000 - - 2 85,000 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 167,000 4 65,800 - - 6 232,800 
คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์ 2 121,900 - - - - 2 121,900 
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 242,900 - - - - 4 242,900 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 4 232,800 2 81,470 - - 6 314,270 
คณะศึกษาศาสตร ์ 1 130,000 4 98,702 8 891,450 13 1,120,152 

คณะสหเวชศาสตร ์ 1 55,300 4 274,386 - - 5 329,686 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 2 97,600 3 120,000 - - 5 217,600 

คณะอัญมณ ี 3 178,600 - - - - 3 178,600 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ - - 1 23,000 - - 1 23,000 
วิทยาลัยนานาชาต ิ - - 4 133,550 - - 4 133,550 
โครงการจดัตั้งคณะพาณิชยศาสตร์
และบรหิารธุรกจิ 

- - 2 0 - - 2 0 

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล - - 1 10,000 1 70,000 2 80,000 
สถาบันภาษา - - - - 2 0 2 0 
ส านักบริการวิชาการ 1 105,000 2 44,185 - - 3 149,185 

ส านักหอสมุด 1 118,200 - - - - 1 118,200 
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุร ี 2 174,900 - - - - 2 174,900 

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว 1 63,000 - - - - 1 63,000 
รวม 38 3,000,000 50 1,623,969 17 1,021,050 105 5,645,019 
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กำรประเมินคุณภำพ องค์กร และผู้บริหำร 

การประเมินคุณภาพภายใน  
มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ตามระบบ CUPT QA  ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ดังตาราง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 

ตัวบ่งชี้ 2559 2560 

ตัวบ่งชี้หลัก  

 C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 3 3 

C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 3 4 

C.3 คุณภาพบัณฑิต 3 4 

C.4 ผลงานของผู้เรียน 3 4 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 3 3 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3 4 

C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 4 4 

C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย   

     C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 4 4 

     C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 4 4 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถาบัน 4 4 

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 3 3 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 3 

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 4 4 

C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 3 4 

ตัวบ่งชี้เลือก  

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 4 3 

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

3 3 

S.3 Green University 3 3 

S.4 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 3 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากส านักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบงบประมาณ 
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในก ากับของรัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา มีผลการประเมินคะแนน ITA = 70.06  
(ถ่วงน้ าหนัก) อันดับที่ 74 จาก 81 สถาบันอุดมศึกษา 
 

สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงาน 

 

คะแนน ITA = 70.06 

(ถ่วงน้ าหนกั) 

ระดับผล 

การประเมิน 

สูง 

ดัชน ี คะแนนดัชน ี

(ร้อยละ) 
ระดับผล

การประเมิน 

ความโปร่งใส 67.16 สูง 

ความพร้อมรับผิด 85.77 สูงมาก 

ความปลอดจากการทุจริต 

ในการปฏิบัติงาน 

57.93 ปานกลาง 

วัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร 75.17 สูง 

คุณธรรมการท างานใน
หน่วยงาน 

68.83 สูง 

หมายเหตุ : 1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ถ่วงน้ าหนักแล้ว 
     2. คะแนนดัชนีเป็นการค านวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค าถามจากทุกแบบส ารวจในดัชนีที่ยังไม่ถ่วง
น้ าหนัก ส าหรับการเปรียบเทียบในแต่ละดัชนี 
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กำรจัดท ำงบประมำณและกำรบริหำรงบประมำณ 

มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ
ทั่วไปของมหาวิทยาลัย  โดยการก าหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ออก
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงก าหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับ
การจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอ่ืน อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ของมหาวิทยาลัย 

ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จ านวน 2,082.3182 ล้านบาท 
และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จ านวน 2,916.6173 ล้านบาท สัดส่วนงบประมาณจากรัฐบาลต่องบประมาณ
เงินรายได้  เท่ากับ 42 ต่อ 58 ในปีงบประมาณ 2561 มีรายได้ 5,941.80 ล้านบาท รายจ่ายจริง 4,233.43 ล้านบาท 
 

 
 
 

3,266.9324 3,275.0277
3,120.0569 3,200.1544

2,916.6173

1,401.4011
1,642.1667
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0.0000

500.0000

1,000.0000
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2,000.0000
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ล้านบาท

เปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้และเงินอุดหนุนรัฐบาล
ปีงบประมาณ 2557 - 2561

เงินรายได้ เงินอุดหนุนรัฐบาล
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การจัดท างบการเงิน 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

งบแสดงฐานะการเงิน (รวมแหล่งเงิน) 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 

 
 หมายเหตุ  (หน่วย : บาท) 

สินทรัพย์   

 สินทรัพย์หมุนเวียน   

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5  779,165,955.79  
  ลูกหนี้ 6  224,575,938.96  
  รายได้ค้างรับ 7  52,918,436.37  
  สินค้าคงเหลือ 8  44,056,098.68  
  วัสดุคงเหลือ 9  3,709,836.30  
  เงินลงทุนระยะสั้น 10  5,935,576,326.52  
  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 11  9,024,956.21  
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  7,049,027,548.83 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

  เงินให้กู้ยืมระยะยาว 12  3,000,000.00  
  เงินลงทุนระยะยาว 13  4,999,980.00  
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 14  6,110,667,567.73  
  สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน (สุทธิ) 15  38,402,053.97  
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 16  15,091,668.91  
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  6,172,161,270.61 
 สินทรัพย์อ่ืน   

  สินทรัพย์อื่น 17 4,947,607.65 
 รวมสินทรัพย์อ่ืน  4,947,607.65 

รวมสินทรัพย์  13,226,136,427.09 

หนี้สิน    

 หนี้สินหมุนเวียน   

  เจ้าหนี้ 18  55,479,706.01  
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 19  153,198,611.08  
  รายได้รับล่วงหน้า 20  333,230,749.21  
  เงินรับฝากและเงินประกัน 21  201,023,492.15  
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 หมายเหตุ  (หน่วย : บาท) 

  รายได้รอการรับรู้ 22  390,432,677.22  
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 23  95,767,768.39  
 รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,229,133,004.06 
รวมหนี้สิน  1,229,133,004.06 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  11,997,003,423.03 

     

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน   

 ทุน  24 4,322,002,872.51   
 รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 25 7,675,000,550.52 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  11,997,003,423.03 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
หมายเหตุ  : งบการเงินประจ าปีงบประมาณ 2561 ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
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มหาวิทยาลัยบูรพา 
งบแสดงผลการด าเนินงาน (รวมแหล่งเงิน) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
 

    หมายเหตุ  (หน่วย : บาท) 
รายได้     

 รายได้จากเงินงบประมาณ 26  2,254,710,780.54  
 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 27  2,784,823,638.91  
 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 28  69,748,962.47  
 รายได้อ่ืน 29  110,552,470.37  
รวมรายได้   5,219,835,852.29 
ค่าใช้จ่าย    

 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 30  1,678,871,336.34  
 ค่าบ าเหน็จบ านาญ 31  162,587,542.35  
 ค่าตอบแทน 32  252,840,940.08  
 ค่าใช้สอย 33  302,256,398.50  
 ค่าวัสดุ 34  123,592,328.23  
 ค่าสาธารณูปโภค 35  166,248,368.55  
 ต้นทุนขาย 36  219,208,964.89  
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 37  722,455,166.40  
 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 38  262,191,116.42  
 ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการวิชาการ 39  460,868,716.93  
 ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการวิจัย 40  11,716,012.90  
 ค่าใช้จ่ายอื่น 41  31,174,962.05  
รวมค่าใช้จ่าย  4,394,011,853.64 

รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  825,823,998.65 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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มหาวิทยาลัยบูรพา 
งบกระแสเงินสด ทางตรง (รวมแหล่งเงิน) 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน     

เงินสดรับ     

  รายได้จากเงินงบประมาณ   2,254,710,780.54  

  รายได้จากการขายสินคา้และบริการ   2,784,823,638.91  

  รายได้จากการอุดหนุนและบรจิาค   69,748,962.47  

  รายได้อื่น   110,552,470.37  

 บวก ลูกหนี้ลดลง 79,517,235.49    

  รายได้ค้างรับลดลง     

  วัสดุคงเหลือลดลง 476,325.06    

  สินค้างคงเหลือลดลง 11,187,194.81    

  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง     

  สินทรัพย์อื่น ลดลง   91,180,755.36  

     5,311,016,607.65  

 หัก ลูกหนี้เพิ่มขึ้น     

  สินค้าคงเหลือเพิ่มข้ึน     

  วัสดุคงเหลือเพิ่มข้ึน     

  รายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น  30,367,008.60     

  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น  1,224,440.55     

  สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น  469,561.17   32,061,010.32  

รวมเงินสดรับ   5,278,955,597.33  

เงินสดจ่าย     

  ค่าใช้จ่ายบุคลากร    1,678,871,336.34   

  ค่าบ าเหน็จบ านาญ    162,587,542.35   

  ค่าตอบแทน    252,840,940.08   

  ค่าใช้สอย    302,256,398.50   

  ค่าวัสด ุ    123,592,328.23   

  ค่าสาธารณูปโภค    166,248,368.55   

  ต้นทุนขาย    219,208,964.89   

  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค    262,191,116.42   

  ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการวิชาการ    460,868,716.93   
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  ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการวิจัย    11,716,012.90   

  ค่าใช้จ่ายอื่น    31,174,962.05   

     3,671,556,687.24  

 บวก เจ้าหนี้ลดลง 17,311,256.72    

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง     

  เงินรับฝากและเงินประกันลดลง  30,443,278.50     

  รายได้รับล่วงหน้าลดลง  24,275,630.70     

  หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง   72,030,165.92  

     3,743,586,853.16  

 หัก รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น     

  รายได้รอการรับรูเ้พิ่มขึ้น  29,263,613.59     

  เงินรับฝากและเงินประกันเพ่ิมขึ้น     

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น  4,477,121.37     

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น  27,905,298.00     

  เจ้าหนี้เพิ่มขึ้น   61,646,032.96  

รวมเงินสดจ่าย   3,681,940,820.20  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน   1,597,014,777.13  

       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน     

 บวก      

  เงินลงทุนระยะสั้นลดลง     

  เงินลงทุนระยะยาวลดลง     

  สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) ลดลง   -  

 หัก      

  เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น  650,013,795.69     

  เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น     

  เงินให้กู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น     

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิ่มขึ้น  864,634,944.38     

  สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) เพิ่มขึ้น  5,874,848.00     

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) เพิ่มขึ้น  3,347,801.39   1,523,871,389.46  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน   (1,523,871,389.46)  
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กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน     

  เงินกู้ระยะยาว ลดลง     

  ทุน เพิ่มขึ้น  459,247,875.07     

  รายได้สูง/ (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ลดลง (459,003,805.21)  244,069.86  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน   244,069.86  

เงินสดเพิ่มขึ้น / (ลดลง) สุทธิ   73,387,457.53  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด   705,778,498.26  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด   779,165,955.79  

หมายเหตุ  : งบการเงินประจ าปีงบประมาณ 2561 ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
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กำรบริหำรงำนบุคคล 

บุคลากรได้รับรางวัล 
 
รศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น ของ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจ าปีการศึกษา 2560 ในการประชุม
วิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
 

 

นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ าใจ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับมอบประกาศเกียรติ
คุณและโล่รางวัลนักพัฒนาดีเด่นระดับสูง สาขาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
(สว.นท) เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561 

 
 

 
 

นางบังอร สัตวณิช คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ ด้านบริการ 
จากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศ
ไทย (ปขมท.) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

 
 

นายเจตน์ ตันติวณิชชานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ การประกวดเรียงความ โครงการย้อนรอยวันพลับพลาร าลึก จากเทศบาล
ต าบลเสม็ด จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ กิตติการอ าพล คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลผู้มี
ผลงานดีเด่น จากโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ (จิตรกรรม) รุ่นที่ 9 
โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 
 
 

 

   

   
 

บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) อ าเภอศรีราชา โดยการสนับสนุนของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561 : มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 
พ.ศ. 2561 มีอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล ดังนี้ 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ อาจารย์อุทัย หวังพัชรพล 

 รางวัลชมเชย ได้แก่ ดร.ปานเพชร ร่มไทร 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม วัฒนกิจ คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับ
รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพจิตรกรรม ในหัวข้อ "ออม
ศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดโดยธนาคารออมสิน  
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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สถิติบุคลากร 
มหาวิทยาลัยบูรพามีพนักงานมหาวิทยาลัย 3,559 คน จ าแนกเป็นคณาจารย์ 1,532 คน (ร้อยละ 43.05)  

และสนับสนุนวิชาการ 2,027 คน (ร้อยละ 56.95)  มีคณาจารย์ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 1,178 คน (ร้อยละ 76.89) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 294 คน (ร้อยละ 19.19) และรองศาสตราจารย์ 60 คน (ร้อยละ 3.92)  มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 147 คน (ร้อยละ 9.60) ปริญญาโท 565 คน (ร้อยละ 36.88) และปริญญาเอก 820 คน (ร้อยละ 53.52)  
ส าหรับพนักงานสนับสนุนวิชาการมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 572 คน (ร้อยละ 28.22) ปริญญาตรี 1,012 คน 
(ร้อยละ 49.93) ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 คน (ร้อยละ 0.10) ปริญญาโท 400 คน (ร้อยละ 19.73) ปริญญาเอก  
28 คน (ร้อยละ 1.38) และวุฒิการศึกษาอ่ืนๆ 13 คน (ร้อยละ 0.64) 
 

 
 
 

 

1,544 1,599 1,627 1,582 1,532

1,973 1,975 2,041 2,053 2,027

2557 2558 2559 2560 2561

จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2557-2561

คณาจารย์ สนับสนุนวิชาการ

1,240 1,300 1,287 1,240 1,178

245 243 274 281 294
57 54 64 59 60

2 2 2 2 0

2557 2558 2559 2560 2561

จ านวนพนักงาน ต าแหน่งคณาจารย์ประจ า ปีงบประมาณ 2557-2561
จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
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หมายเหตุ  * อ่ืนๆ หมายถึง  วุฒิกลุ่มอ่ืนที่หน่วยงานผลิตมาเพ่ือใช้เฉพาะต าแหน่ง (ประกาศนียบัตรนักเรียน 
                                   เดินเรือพาณิชย์ (ช่างกลเรือ)) 
 
 

 
 

  

164 171 182 160 147

680 700 618 588 565

699 727 827 834
820

1 1 0 0 0

2557 2558 2559 2560 2561

จ านวนพนักงาน ต าแหน่งคณาจารย์ประจ า ปีงบประมาณ 2557-2561
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่น ๆ *

613 596 622 601 572

995 1,003 1,000 1,017 1,012

2 2 2 2 2

323 331 371 385 40028 30 35 37 2812 13 11 11 13

2557 2558 2559 2560 2561

จ านวนพนักงานต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2557 - 2561 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่น ๆ
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จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัย จ าแนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2557-2561 

ประเภท 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ข้าราชการ 221 213 204 201 194  
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินอุดหนุน) 1,046 1,053 1,109 1,129 1,164  
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 1,465 1,532 1,583 1,591 1,546  
พนักงานฯบางส่วนเวลา 123 126 64 56 40  
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร   24 24 24 28 13  
ลูกจ้างประจ า 116 111 108 101 96  
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 271 285 324 319 316  
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 93 99 91 63 29  
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ 62 62 101 77 69  
ลูกจ้างโครงการฯ 96 69 60 70 92  

รวม 3,517 3,574 3,668 3,635 3,559  
ข้อมูล ณ 30 กันยายน ของทุกปี 
 

การพัฒนาส่งเสริมบุคลากร 
มหาวิทยาลัยบูรพาได้ส่งเสริมคณาจารย์ และนักวิจัยให้สร้างผลงานทางวิชาการอย่างเหมาะสมตาม พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมุ่งเน้นการ
วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเชิงบูรณาการ ทั้งที่เป็นความรู้ใหม่ และความรู้ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาสังคมและประเทศ และส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด ารงต าแหน่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งใน
ปีงบประมาณปี 2561 มีผู้ได้รับการด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ดังนี้ 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
ศาสตราจารย์ 1 
รองศาสตราจารย์ 8 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30 
เชี่ยวชาญ - 
ช านาญการพิเศษ - 
ช านาญการ 15 
รวม 54 
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 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
เป็นที่ยอมรับ จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองตามภาระหน้าที่ เพ่ือประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเองและความก้าวหน้าตามสายงานที่ปฏิบัติ และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในต าแหน่งต่าง 
ๆ โดยการสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และศึกษาต่อ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   ซึ่งในปีงบประมาณ 
2561 บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาร้อยละ 88.79 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับการพัฒนาร้อยละ 
ร้อยละ 91.05 แสดงรายละเอียดได้ ดังนี้ 
 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  

ประเภท 
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ
วิชาการ 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ
วิชาการ 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ
วิชาการ 

สัมมนา 644 543 44 7 688 550 
ฝึกอบรม 727 680 21 4 748 684 
ดูงาน 396 330 29 8 425 338 
ศึกษาต่อ 52 7 8 1 60 8 
อื่น ๆ 284 123 68 3 352 126 

รวม 2,103 1,683 170 23 2,273 1,706 

 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี 

     

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ การน าไปใช้ประโยชน ์

โครงการอบรม “การเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ พ.ร.บ.การจดัซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ  
พ.ศ. 2560 

ผู้ปฏิบัติงาน
การเงินและพสัด ุ

15 - 16 สิงหาคม 
2560 

เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ความ
เข้าใจด้านการจัดซื้อจัดจ้างตาม 
พ.ร.บ. ฉบับใหม่  และเพื่อลดความ
เสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติงาน 

โครงการเสวนาระบบบัญชสีามมติิ
และงานบัญชี   

ผู้ปฏิบัติงาน
การเงินและพสัด ุ

28 สิงหาคม 2560 เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน  
สร้างความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
และเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานให้
มีประสิทธิภาพ 
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โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ การน าไปใช้ประโยชน ์

โครงการเสวนาดา้นพัสด ุ ผู้ปฏิบัติงาน
การเงินและพสัด ุ

27 ธันวาคม 2560  
และ 20 กรกฎาคม
2561 

เพื่อพัฒนาทักษะทางสายงานอาชีพ 
และรองรับการปฏิบตัิตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจดัจ้างให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ใช้งานระบบบุคลากรอเิล็กทรอนิกส์  
เมนูการเลื่อนเงินเดือน” 

ผู้ปฏิบัติงานด้าน
บุคคล 

28 สิงหาคม 2560 เพื่อให้การด าเนินการเลื่อนเงินเดอืน
ประจ าปี เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
และรวดเร็ว  โดยน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

โครงการอบรม เรื่อง "กฎหมายพึงรู้
ส าหรับผู้บรหิารสถาบันอุดมศึกษา” 

ผู้บริหารและ
บุคลากร
ผู้เกี่ยวขอ้ง 

8 มีนาคม 2561 เพื่อพัฒนาให้เกิดความรูค้วามเข้าใจ
ด้านกฎหมาย และช่วยลดความเสีย่ง
ด้านการบริหารงาน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสตูรการจัดท าผลงานวิจัยเพื่อ
ขอก าหนดต าแหน่งช านาญการ 

ผู้ปฏิบัติงานสาย
สนับสนุนวิชาการที่
มีคุณสมบัตติาม
เกณฑ์การขอ
ก าหนดต าแหน่ง 

5, 26 กรกฎาคม 
2561 
30 สิงหาคม 2561 
20 กันยายน 2561 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน
วิชาการเกิดความรู้ ความเขา้ใจใน
การจัดท าผลงานวิจัย  เพื่อประกอบ 
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาชีพ
ในระดับที่สูงขึ้น 

โครงการอบรม เรื่อง “การให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยการขัดกนั
ระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชนส์่วนรวม (ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน)” 

บุคลากรจากทุก
ส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลยั   

5 กรกฎาคม 2561 เพื่อน าความรู้ที่ได้รับมาประกอบ
วินิจฉัยปัญหาและสร้างแนวทางการ
ปฏิบัติงานต่อส่วนรวมในเชิง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โครงการอบรม “สรา้งนักวิจัยรุ่น
ใหม”่ (ลูกไก่)  รุ่นที่ 5 

ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การวิจัย 

7-11 สิงหาคม 2560 เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปท าวิจยั  และ
ปรับปรุงกระบวนการวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับผู้ปฏิบตัิงาน 

ผู้ปฏิบัติงาน 
กองกิจการนิสิต 

18 ธันวาคม 2560 
31 มกราคม 2561 
4 เมษายน 2561 

เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
ด้วยเทคโนโลย ี

โครงการเสวนาการพัฒนาระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจดัเก็บ
เอกสาร (e-Document) 

ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการและสาร
บรรณ  

6 กันยายน 2561 เพื่อน าความรู้และแนวทางไปปฏบิัติ
งาได้อย่างเรยีบร้อยและมี
ประสิทธภิาพ 
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นอกจากโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรที่ตามกล่าวมาข้างต้น ส่วนงานต่าง ๆ เช่น 
ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักหอสมุด และคณะต่าง ๆ ยังได้มีการจัด
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติ งานในมหาวิทยาลัย เพ่ือ
น าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและพัฒนางาน  โดยมีแนวโน้มใน
การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น  นอกจากนี้ส่วน
งานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ยังได้พิจารณาแนวทางการ 
พัฒนาบุคลากร โดยอ้างอิงข้อมูลจากแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย
บูรพาเป็นแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan : IDP) ซึ่งเป็นตัวก าหนดแนวทางการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลในส่วนงานให้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่จะน าไปสู่การพัฒนา
ผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
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ควำมเป็นสำกลและกำรสร้ำงเครือข่ำย 

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายสนับสนุนให้จัดการศึกษาที่มีความเป็นนานาชาติ เพ่ือเพ่ิมระดับการยอมรับและ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย  ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  ผ่านทางการสร้าง
เครือข่ายกิจกรรมทางวิชาการ ทั้งในรูปแบบการศึกษาดูงาน รูปแบบการเรียนการสอน การเพ่ิมพูนความรู้ของอาจารย์
และนิสิต และการสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางการวิจัยระดับสากล เพ่ือให้ได้
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพจากการรวมองค์ความรู้ที่หลากหลายของต่างสถาบัน  ดังจะเห็นได้จากการมีการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศเป็นประจ าทุกปี และมหาวิทยาลัยบูรพายังได้รับ
ความสนใจจากนักศึกษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

ความร่วมมือกับองค์กรในประเทศ 
มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายทาง

วิชาการทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยในรอบ
ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้นจ านวน  
32 ความร่วมมือ ดังนี้ 

สถาบันการศึกษา 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
หน่วยงานราชการ 

- กองทัพเรือ 
- กรมประชาสัมพันธ์ 
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
- องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
- ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
- ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) 
- ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
- ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 
- สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
- สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย 
- สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 
- สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทย 
- โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
สภากาชาดไทย 
- โรงพยาบาลวังน้ าเย็น 
- เมืองพัทยา 
- เทศบาลเมืองทุ่งสง 
- หอการค้าจังหวัดชลบุรี 
- องค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต 
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หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
- บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
หน่วยงานเอกชน 
- บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
- บริษัท บริดจสโตน แอร์คราฟท์ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท วีพลาสติก เซอเจอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) 

- บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด 
- บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จ ากัด 
- บริษัท คลิกเน็กซ์ จ ากัด 
- SOUTHEAST ASIAN FISHERIES 
DEVELOPMENT CENTER 

 

ความร่วมมือกับองค์กรตา่งประเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพาได้ด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 58 

ความร่วมมือ  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ 13 ความ
ร่วมมือ และได้จัดกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังนี้ 

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 
Country Institution Remarks Date 

portugual Universidade do Minho Faculty of Management and Tourism 20/9/2018 

USA Appalachian State University Piboonbumpen School 16/7/2018 

China College of Arts, Changwon National 
University 

Faculty of Fine and Applied Arts 11/7/2018 

USA Governors State University (GSU) Faculty of Medicine 5/6/2018 

Taiwan Tsoying Senior High School Faculty of Music and Performing Arts 4/6/2018 

Japan Musashino University Faculty of Humanities and Social 
Sciences 

30/5/2018 

USA University of Oregon Faculty of Public Health 30/5/2018 

Taiwan College of Medicine, Faculty of Medicine 28/5/2018 

Taiwan National College Cheng Kung 
University (NCKU) 

Faculty of Medicine 28/5/2018 

Spain Universidad de Murcia Faculty of management and tourism 23/4/2018 

India Columbia Institute of Pharmacy Faculty of Phamarcuetical 15/12/2017 
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กิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย 

   

วิทยาลัยนานาชาติ 
- อาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในหัวข้อเรื่อง Managing in emerging markets - 

how to do business in Thailand in the digital era ณ National Kaohsiung University of Science and 
Technology ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 9 - 12 เมษายน พ.ศ. 2561 

ประชุมวิชาการ/น าเสนอผลงานวิจัย 

   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- เข้าร่วมการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “2017 India-ASEAN Annual Winter 

Conference” ณ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก ภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี  เมื่อวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
- คณาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศพานิสิตเข้าแข่งขัน 2017 - IoT Data Alchemist: An IoT Data 

Hackathon Hackathon เป็นการแข่งขันการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์แนวคิดเก่ียวกับ Computer 
Science and Software engineering ในการพัฒนา Applications และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดในอนาคต  
ด้าน IoT ณ Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่  
16 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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สหกิจศึกษา 

   

วิทยาลัยนานาชาติ 
- ส่งนิสิตจ านวน 10 คน ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาท่ี Holiday Inn Orchard City, Marina Mandarin, Hotel G, 

Arena Hotel Properties, Wangz Hotel ภายใต้โครงการหลักสูตร 2+6 (Specialist Diploma in Tourism & 
Hospitality) ณ Shelton College International ประเทศสิงคโปร์ 

- ส่งนิสิตไปปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ Nisade Niseko Alpine Development ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 
NISADE Niseko Alpine Development และ วิทยาลัยนานาชาติ 

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 

   

คณะพยาบาลศาสตร์ 
- ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก School of Nursing, Dali University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
- ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก Finnish-Thai International Network (ThaiGO) ประเทศ

ฟินแลนด์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพยาบาลต่างวัฒนธรรมร่วมกัน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน - 
15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

- ต้อนรับนักศึกษาพยาบาลจาก Aalesund University College Faculty of Health Sciences ประเทศ
นอร์เวย์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพยาบาลต่างวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 19 มกราคม - 18 มีนาคม 
พ.ศ. 2561 

- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการพยาบาล Taitaja 2018 Finnish National Skill Competition 
ณ ประเทศฟินแลนด์ และเจรจาสานต่อแผนกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้บริหาร Raisio Regional 
Education and Training Consortium เมื่อวันที่ 12 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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- คณาจารย์และนิสิตไปแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการพยาบาล ณ School of Nursing, 
Wenzhou Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 3 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

- ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก School of Nursing, Wenzhou Medical University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เมื่อวันที่ 13 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Sekolah Tinggi LImu Sosial Dan IImu Politik Waskita Dharma Malang 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก KEMENTARIAN DALAM NEGERI REPUBRIK INDONESIA MINISTRY OF 

HOME AFFAIRS สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
-  ต้ อนรับคณะศึกษาดู งานจาก Universitas tujuh belas agustus semarang (UNTAG Semarang) 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 

แลกแปลี่ยนนิสิต 

   

คณะวิทยาศาสตร์ 
- รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Zhejiang Ocean University เพ่ือแลกเปลี่ยนและศึกษาต่อในระดับปริญญา

ตรี จ านวน 2 คน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
คณะศึกษาศาสตร์ 
- ส่งนิสิตไปศึกษาในโครงการ 2+2+1 และเจรจาความความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน และติดตาม

ผลนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ ณ University of Northern Colorado (UNC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 27 
พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

- ส่งนิสิตไปศึกษาตามความร่วมมือผลิตบัณฑิตระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกับ
มหาวิทยาลัยบูรพา และกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมจ านวน 54 
คน ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 – 3 กันยายน พ.ศ. 2561 ส่งนิสิตไปศึกษา ณ Yunnan Minzu University, สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ครั้งที่ 2 วันที่ 3 – 6 กันยายน พ.ศ. 2560 ส่งนิสิตไปศึกษา ณ Beijing Union University, สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
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วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
- ส่งนิสิตไปศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ESC Rennes School of Business 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
วิทยาลัยนานาชาติ 
-  แลก เปลี่ ยนนิ สิ ต ระหว่ างวิ ทยาลั ยนานาชาติ  กั บ  College of Economics and Management, 

Chungnam, National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 2 - 16 มกราคม พ.ศ. 2561 
- แลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบู รพา และ Sekolah Tinggi Pariwisata 

Ambarrukmo ( STIPRAM) เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ตรงในการศึกษาด้านการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน ระหว่างวันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
- รับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก IPDN (Institut Pemeintahan Dalam Negeri) สาธารณรัฐอินโดนีเชีย ซึ่งเดินทาง

มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในระหว่างวันที่ 14 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ 
- นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์จ านวน 21 คน จากทุกสาขา เดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านภาษา

และวัฒธรรมกับมหาวิทยาลัย 4 แห่งในประเทศจีน ได้แก่  มหาวิทยาลัยคุณหมิง ( Kunming University) 
มหาวิทยาลัยฉู่ฉง (Chuxiong Normal University) มหาวิทยาลัยฉู่จิ้ง ( Qujing Normal University) และวิทยาลัย
สิบสองปันนา (Xishuangbanna Vocational and Technical College) ระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 25 
พฤษภาคม - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

พัฒนาความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการ 

   

วิทยาลัยนานาชาติ 
- คณาจารย์เข้าร่วมประชุม เพ่ือพัฒนาวางแผนการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนานิสิต 

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและให้ข้อมูลเชิงลึกในการเข้าศึกษา หลักสูตร 2 ปริญญา ณ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเมือง 
ยอกยาการ์ต้า ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
- พัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยกับ Kitasato University และ สถานเลี้ยงสัตว์น้ าเค็ม Enoshima 

Aquarium ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการแลกเปลี่ยนตัวอย่างแมงกะพรุน เชิญนักวิชาการมาให้ความรู้กับนักวิทยาศาสตร์
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ของสถาบันฯในหัวข้อ การจ าแนกชนิดแมงกะพรุนและการเพาะเลี้ยงแมงกะพรุนในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 
กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
- คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมมือกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโทโยฮาชิ 

(Toyohashi University of Technology) ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มวิจัยสารสนเทศ วิทยาลัยวิศวกรรมไฟฟ้าและ
สารสนเทศ Institut Teknologi Bandung ประเทศอินโดนี เซีย  และสถาบันสิ รินธรเทคโนโลยีนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการ 2018 - 5th International Conference On Advanced 
Informatics: Concepts, Theory And Applications (ICAICTA) เพ่ือเป็นเวทีส าหรับระดมความคิดเห็น การแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการและนักวิจัย ตลอดถึงนิสิตและนักศึกษาในด้านวิทยาการสารสารสนเทศ 
ระหว่างวันที่ 14 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

- คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับนักวิจัยที่มีความสนใจร่วมกันทางด้านวิทยาการ
สารสนเทศขั้นสู ง โดยการรวมกลุ่มกันของนักวิจัย ได้แก่  กลุ่มวิจัยจาก Korea Institute of Science and 
Technology Information (KISTI) ประเทศเกาหลีใต้, Beijing University of Technology ประเทศจีน, Kwansei 
Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น Renmin University of China ประเทศจีน, Konkuk University ประเทศเกาหลี
ใต้, Georgetown University ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโครงการประชุมวิชาการ AIRS-2017 ครั้งที่ 13 โดยเน้น
การศึกษาและวิจัยในสาขา Data Science และ Information Retrieval ตลอดถึงการประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง ณ Korea 
Institute of Science and Technology Information (KISTI) ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 16 – 23 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 

- คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับนักวิจัยที่มีความสนใจร่วมกันทางด้านวิทยาการ
สารสนเทศขั้นสู ง โดยการรวมกลุ่มกันของนักวิจัย ได้แก่  กลุ่มวิจัยจาก Korea Institute of Science and 
Technology Information (KISTI) ประเทศเกาหลีใต้, Beijing University of Technology ประเทศจีน, Kwansei 
Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น Renmin University of China ประเทศจีน, Konkuk University ประเทศเกาหลี
ใต้, Georgetown University ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดประชุมวิชาการ Asia Information Retrieval Societies 
(AIRS-2017) ASIA DATA WEEK (ADW-2017) เพ่ือเป็นเวทีส าหรับระดมความคิดเห็นและการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ของนักวิชาการ นักวิจัยตลอดถึงนิสิตและนักศึกษาสาขาในด้านวิทยาการสารสนเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ Prof. 
Justin Zobel และ Dr.Lock Pin Chew ท าหน้าที่ Keynote Speaker โดยก าหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 20 – 24 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ 
- จัดการประชุมการจัดการสหกิจศึกษาและฝึกงานต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยเหวินโจว (Wenzhou 

University) มหาวิทยาลัยเหวินโจวเมดิคอล (Wenzhou Medical University) และสถานประกอบการในประเทศจีน 
ได้แก่ BIT Group Global Ltd. และ การศึกษาดูงาน Beijing Water Business Doctor Co. , LTD. :WBD เพ่ือ
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงงานผลผลิตน้ าจึด ที่เกาะช้าง จ. ตราด ระหว่างวันที่ 21 - 26 เมษายน 
พ.ศ. 2561 
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มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น เปิดหลักสูตร ปริญญาโท เพื่อเร่งผลิตคนด้านเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศระดับอาเซียน 

     

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 903 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
บูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร
มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Prof. Ruizhi CHEN Director, LIESMARS, Wuhan University และคณะผู้บริหารจาก 
Wuhan University สารณรัฐประชาชนจีน และคณะผู้บริหารส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(GISTDA) เดินทางมาร่วมโครงการเปิดตัวหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
(นานาชาติ) หรือหลักสูตร SCGI Master Program โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็น Double Degree Program ผู้เรียนจะ
ได้รับปริญญา จากมหาวิทยาลัยอู่ฮ่ันและมหาวิทยาลัยบูรพา จากนั้นพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง 3 สถาบัน 
และเยี่ยมชมภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมมือ 3 หน่วยงาน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

     

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา น าคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ร่วมหารือกับ 3 หน่วยงาน คือ ส านักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) 
ส านักงบประมาณ และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในแผนปฏิบัติการการพัฒนา
บุคลากร การศึกษา การวิจัยและเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2564) และโครงการเร่งด่วนที่มีความจ าเป็น เพ่ือให้
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ EEC 
 
 
 
 
 



100 
 

รายงานประจ าป ี| 2561 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาต้อนรับเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจ าประเทศไทย 

     
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยรองอธิการบดี และผู้แทน
ส่วนงานได้ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตอินโดนีีเซียประจ าประเทศไทย พร้อมคณะ จ านวน 12 คน ในโอกาสที่
เดินทางมาเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน  
พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคารส านักงานอธิการบดี โดยการประสานงานระหว่างศูนย์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับ Embassy of the Republic of Indonesia Bangkok 
 

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์เชงกุง (ไต้หวัน) 
Agenda for the Contract Signing Ceremony for NCKU and BUU 

     

ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัย
แพทยศาสตร์เชงกุง (ไต้หวัน) โดย Prof.Jang Yang Chang, M.D. Dean College of Medicine, National Cheng 
Kung University เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา (อาคาร ภปร) โดยมี ผศ.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา และ Prof.Chyun-Yu Yang, M.D.Superintendent of NCKU Hospital ร่วมเป็นสักขีพยาน 
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คณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2561 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย ที่ปรึกษา 
2. อธิการบด ี

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 
ประธานคณะท างาน 

3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก) 

คณะท างาน 

4. รองอธิการฝ่ายวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์  จตุรานนท์) 

คณะท างาน 

5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา  โอศิริ) 

คณะท างาน  
    

6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนสิิต 
(อาจารย์เสถียร  ปุรณะวิทย์) 

คณะท างาน 

7. รองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์  วงษ์แก้ว) 

คณะท างาน 

8. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม  มว่งมี) 

คณะท างาน 

9. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก  สตูรมงคล) 

คณะท างาน 

10. ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายสื่อสารองค์กร 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย) 

คณะท างาน 

11. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร ์
(อาจารย์วิทวัส  พันธุมจินดา) 

คณะท างาน 

12. ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรยีงศักดิ์  พราหมณพันธุ์) 

คณะท างาน 

13. หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลยั 
(นางธนวรรณ  ศักดากมัปนาท) 

คณะท างาน 

14. ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
(นางสาวสุชาดา  มณีสุธรรม) 

คณะท างาน 

15. ผู้อ านวยการกองคลังและทรัพยส์นิ 
(นางสาวกนกรัตน์  คล้ายทองค า) 

คณะท างาน 

16. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
(นางนิตยา  โคตรศรีเมือง) 

คณะท างาน 

17. ผู้อ านวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(นางสิริวรรณ แสงอุไร รักษาการแทน) 

คณะท างาน 

18. ผู้อ านวยการกองทะเบยีนและประมวลผลการศึกษา 
(นางสาวเสาวณีย์  ส าราญสุข) 

คณะท างาน 

19. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
(ดร.เจริญ  ชินวานิชย์เจรญิ) 

คณะท างานและเลขานุการ 

20. ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
(นางสาวเนาวรัตน์  ดรุณศรี) 

คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

21. นางสาวเสวติา  บุญเชิด ผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางสาวศรุดา  อ่อนจันทึก ผู้ช่วยเลขานุการ 

 




