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คำานำา

ตามคำาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. 1441/2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย 

ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยให้ ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่

แทนสภามหาวิทยาลัย และแต่งตั้ง รศ.ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

ต่อมา รศ.ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์ ได้ขอลาออกจากตำาแหน่ง จึงแต่งตั้ง รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก เป็นผู้รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลยัดำาเนนิการตามพนัธกจิ และดำาเนินการแกไ้ขปญัหาด้านต่าง ๆ  เพือ่นำาไปสูก่ารพฒันามหาวทิยาลยั

บูรพา ในการนี้เพื่อประมวลผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอต่อ

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการอุดมศึกษา และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดทำารายงานประจำาปี พ.ศ. 2562  ซึ่งเป็นผล

การดำาเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ และได้นำาเสนอต่อ

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุมครั้งพิเศษที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2563 ซึ่งรายงานประจำาปีมีสาระประกอบด้วยสถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยบูรพา การจัดระเบียบและ

แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยบูรพา : มหาวิทยาลัยหลักใน EEC การจัดการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 

การบริการวิชาการ และเครือข่ายความร่วมมือ การบริหารจัดการ และมหาวิทยาลัยบูรพาในอนาคต มหาวิทยาลัย

บูรพาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารมหาวิทยาลัย ประชาคม

ของมหาวิทยาลัย และผู้สนใจ

 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก

 ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

 มิถุนายน 2563



Annual Report 2019
B U R A P H A  U N I V E R S I T Y

2

สารบัญ

คำานำา  1

สารบัญ 2

บทสรุปผู้บริหาร 4

สถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยบูรพา 14
 ประวัติมหาวิทยาลัย 14

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 17

 รายชื่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 19

 โครงสร้างการบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา 20

 โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา 22

 ข้อมูลพื้นฐานที่สำาคัญ 24

การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล 31

 ความเป็นมา 31

 ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 33

 ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดระเบียบ 44 

แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล

 ประสิทธิผลของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยในรอบ 2 ปี 48

 ผลงานสำาคัญในรอบปี 49

 ข้อเสนอแนะในการดำาเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 53

มหาวิทยาลัยบูรพา : มหาวิทยาลัยหลักใน EEC 54

การจัดการศึกษา 57

 การผลิตบัณฑิต 70

 การผลิตบัณฑิตโดยสถาบันสมทบ 



รายงานประจำาปี 2562
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า

3

 การสนับสนุนนิสิต เพื่อสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา 72

 ข้อมูลภาวะการมีงานทำาของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 81

 การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา 83

การวิจัยและนวัตกรรม 85

 การพัฒนางานด้านการวิจัย 85

 จำานวนโครงการวิจัย และงบประมาณอุดหนุนการวิจัย 87

 การเผยแพร่ผลงานวิจัย 90

 ผลงานวิจัยดีเด่น 92

 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือการรายงานผลเชิงพาณิชย์ 95

 บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลด้านการวิจัย 102

 การบริการวิชาการ และเครือข่ายความร่วมมือ 107

 การบริการวิชาการ 108

 ความรับผิดชอบต่อสังคม 118

 การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ 125

การบริหารจัดการ 136

 การประเมินคุณภาพองค์กรและผู้บริหาร 136

 งบประมาณและการบริหารงบประมาณ 139

 การบริหารงานบุคคล 144

 การพัฒนาทางกายภาพ 154

มหาวิทยาลัยบูรพาในอนาคต 156



Annual Report 2019
B U R A P H A  U N I V E R S I T Y

4

บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยบูรพา ทูลถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ แด่พระเจ้าหลานเธอ      

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

เกียรติประวัติแก่มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำาปี พ.ศ. 2562 เน่ืองด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

ทรงรบัการทลูถวายปรญิญานติศิาสตรดุษฎบัีณฑิตกติติมศกัด์ิ และประทานพระวโรกาสใหค้ณะกรรมการปฏบิติัหนา้ที่

แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าเฝ้าทูลถวาย ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 

2562 เวลา 10:00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวทิยาลยับรูพา ตัง้อยูเ่ลขที ่169 ถนนลงหาดบางแสน ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมอืง จังหวดัชลบรีุ มพ้ืีนท่ีทัง้สิน้ 

647 ไร ่และมวิีทยาเขต 2 แหง่ ไดแ้ก ่วทิยาเขตจนัทบรุ ีตัง้อยูท่ีอ่ำาเภอทา่ใหม ่จงัหวัดจนัทบรุ ีมเีนือ้ท่ี 450 ไร ่นอกจาก

นี้ยังมีพื้นที่ที่อำาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 776 ไร่ อำาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 179 ไร่ และอำาเภอเขาสมิง จังหวัด

ตราด 897 ไร่ และวิทยาเขตสระแก้ว ตั้งอยู่ที่อำาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อที่ 1,369 ไร่

มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนงานออกเป็น 35 ส่วนงาน 1 โครงการจัดต้ัง  ประกอบด้วย 1 สำานักงานอธิการบดี                

1 สำานักงานสภามหาวิทยาลัย  23 คณะ  4 วิทยาลัย 1 โครงการจัดตั้งคณะฯ  2 สถาบัน และ 4 สำานัก ซึ่งแยกส่วน

งานตามที่ตั้งได้ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  ประกอบด้วย  1 สำานักงานอธิการบดี  1 สำานักงานสภา

มหาวิทยาลัย  18  คณะ  4 วิทยาลัย  2 สถาบัน  และ  4  สำานัก

 2. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  ประกอบด้วย  3 คณะ

 3. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ประกอบด้วย  2  คณะ และ 1 โครงการจัดตั้งคณะฯ 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2551 มาตร 7 กำาหนดให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันการ

ศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาดำาเนินการและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และ

เทคโนโลย ีใหบ้รกิารทางวชิาการ ทะนบุำารงุศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม และการกฬีา รวมทัง้การสนบัสนนุกจิกรรมของ

รัฐและท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและส่ิงแวดล้อมในการดำาเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
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ดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกต่าง ๆ ได้แก่ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ  ซ่ึงในปีงบประมาณ 2562 

มหาวิทยาลัยบูรพาดำาเนินงานโดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์  เป็นประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ี

แทนสภามหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี  ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2561 ถึง 

4 สิงหาคม 2562 

 หลังจากนั้นสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้แต่งตั้ง รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ 5 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา 

 โดยในปีงบประมาณ 2562 มีผลการดำาเนินงาน ดังนี้

ด้านการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล

ตามคำาสัง่กระทรวงศกึษาธกิาร ที ่สกอ. 1441/2559 เรือ่ง ใหผู้ด้ำารงตำาแหนง่พ้นจากตำาแหนง่หนา้ทีแ่ละแตง่ตัง้

บุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 โดยมีการแต่งตั้งบุคคลทั้งหมด 10 ท่าน 

โดยมี รศ.อานนท์ เท่ียงตรง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.สมนึก ธีระกุลพิสุทธิ์ เป็นผู้ปฏิบัติ

หน้าที่อธิการบดี ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ขอลาออก จากตำาแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่

นายกสภามหาวิทยาลัย และแต่งตั้ง ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย 

ตามคำาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สกอ. 1320/2561 เร่ือง แต่งต้ังบุคคลให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย และ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 รศ.สมนึก ธีระกุลพิสุทธิ์ ได้ขอลาออกจากตำาแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี และแต่ง

ตั้ง รศ.วัชรินทร์ กาสลกั เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตามคำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน

สภามหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0016/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ในปงีบประมาณ 2562 (1 ตลุาคม 2561-30 กนัยายน 2562) คณะกรรมการปฏบิตัหินา้ทีแ่ทนสภามหาวทิยาลยั

บูรพา มีมติอนุมัติหลักสูตรใหม่ 4 หลักสูตร อนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 28 หลักสูตร ได้ออกระเบียบและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยบูรพา จำานวน 55 เรื่อง ได้มีคำาสั่งแต่งตั้งผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน 15 คน ประเมินหัวหน้าส่วนงาน 

11 คน และดำาเนนิการสรรหาอธกิารบด ีตัง้แตว่นัที ่5 - 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  และแต่งต้ังผูร้กัษาการแทนอธกิารบดี

มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ด้านการจัดการศึกษา

ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 229 หลักสูตร จำาแนกเป็นระดับ

ปริญญาตรี 109 หลักสูตร  ปริญญาโท 79 หลักสูตร และปริญญาเอก 41 หลักสูตร  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษา 

ร่วมกับต่างประเทศ 7 หลักสูตร  มีนิสิตใหม่ 8,954 คน จำาแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 8,343 คน ปริญญาโท 537 คน 

และปริญญาเอก 374 คน และมีนิสิตทั้งหมด 33,718 คน จำาแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 30,699 คน ระดับปริญญา

โท 2,200 คน และระดับปริญญาเอก 819 คน  มีผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จำานวน 9,336 คน จำาแนกเป็น 

ระดับปริญญาตรี 8,042 คน ระดับปริญญาโท 927คน และระดับปริญญาเอก 367 คน 

ปกีารศกึษา 2560 มบัีณฑิตท่ีสำาเรจ็การศกึษาได้งานทำาหรอืประกอบอาชพีอสิระ ภายในระยะเวลา 1 ป ีจำานวน 

6,487 คน (ร้อยละ 75.77)  ยังไม่ได้งานทำา จำานวน 1,801 คน (ร้อยละ 21.04) และกำาลังศึกษาต่อ จำานวน 273 คน 
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(รอ้ยละ 3.19) และผูใ้ชบั้ณฑติมรีะดับความพึงพอใจตอ่การปฏบิตังิานของบณัฑติอยูท่ีร่ะดบัมาก มค่ีาคะแนนเฉลีย่ 4.02

มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา จำานวน 5 

หลักสูตร มีผู้สำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 จำานวน 45 คน และเปิดสอนระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย โดยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำาเพ็ญ” ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เปิดสอนหลักสูตรปกติ (ภาษาไทย)  และ

หลักสูตรสองภาษา (Junior International Program : JIP) ส่วนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เปิดสอนหลักสูตรปกติ 

(ภาษาไทย)  โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา (Language Intensive Program : LIP)  โปรแกรมเน้นความ

สามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science And Mathematic Program : SAM)  และหลักสูตรการศึกษา

นานาชาติขั้นพื้นฐาน (International Education Program : IEP)  มีนักเรียนทั้งหมด 2,941 คน

 นอกจากนีม้หาวทิยาลยับูรพามสีถาบันสมทบจำานวน 11 แหง่ ซึง่เปดิการสอนในระดับปรญิญาตรี จำานวน 18 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2561 มีนิสิตทั้งหมด 4,110 คน มีผู้สำาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 จำานวน 780 คน

ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยบูรพามีจำานวนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ รวม 367 โครงการ 

จำาแนกเป็นโครงการจากแหล่งเงินอุดหนุนรัฐบาล 113 โครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 214 โครงการ และแหล่งทุน

ภายนอกมหาวิทยาลัย 40 โครงการ  มีจำานวนนักวิจัยทั้งหมด 455 คน  มีงบประมาณอุดหนุนการวิจัย 152,119,920 

บาท  จำาแนกเป็นงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 88,647,400 บาท (ร้อยละ 58.27) งบประมาณจากเงินรายได้

มหาวิทยาลัย 24,173,626 บาท (ร้อยละ 15.90) และงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 39,298,894 

บาท (ร้อยละ 25.83)

มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ รวม 449 บทความ เป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์วารสารระดับชาติ  มากที่สุด 

181 บทความ รองลงมาคือ งานวิจัยที่ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ 150 บทความ รายงานสืบเนื่องระดับชาติ 78 

บทความ และรายงานสืบเนื่องระดับนานาชาติ 40 บทความ มีจำานวนครั้งในการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัยในฐาน

ข้อมูล Scopus ในปี พ.ศ. 2562 จำานวน 78 ครั้ง  มีผลงานที่มีการยื่นคำาขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือการ

ขยายผลเชงิพาณชิย ์ผา่นศนูยท์รพัยส์นิทางปญัญาและถา่ยทอดเทคโนโลยทีัง้หมด 101 ผลงาน โดยมกีารยืน่คำาขอรบั

สิทธิบัตร 66 ผลงาน  ยื่นคำาขอรับอนุสิทธิบัตร 34 ผลงาน และยื่นคำาขอจดแจ้งลิขสิทธิ์ 1 ผลงาน

ด้านการบริการวิชาการ และเครือข่ายความร่วมมือ

สำาหรับการบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2562 มีจำานวนโครงการบริการวิชาการรวม 664 โครงการ มีงบ

ประมาณทั้งสิ้น 380,086,391.15 บาท ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณจากแหล่งทุนอื่นจำานวน 376,531,948.15 บาท 

(ร้อยละ 99.06) จำานวน 612 โครงการ รองลงมาได้รับจากทุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 2,764,200 บาท (ร้อยละ 0.73) 

จำานวน 17 โครงการ และจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 790,243 บาท (ร้อยละ 0.21) จำานวน 35 โครงการ

มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำาเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กร       

ต่าง ๆ ในประเทศ 36 ความร่วมมือ  
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และมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือและมีการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ กับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง

ประเทศ 12 ความร่วมมือ

ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC

มหาวทิยาลยับรูพาลงนามความรว่มมอืกบัสำานกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก เพือ่

ประกาศตัวเป็นเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC โดยมีภารกิจหลักในการขับเคลื่อน พัฒนากำาลังคนสู่ 10 อุตสาหกรรม

เป้าหมาย ผ่านคณะทำางานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ซึ่ง

มหาวทิยาลยับูรพาได้ดำาเนนิการอยา่งเป็นระบบ ใหค้วามสำาคญักับแผนยทุธศาสตรโ์ดยเนน้ทศิทางการดำาเนนิงานตาม

แนวทาง EEC เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยบูรพาให้เป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC

ด้านการบริหารจัดการ

 มหาวิทยาลัยบูรพา ใช้ระบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำาเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria 

for Performance Excellence : EdPEx) ในการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับส่วนงาน และระดับ

มหาวิทยาลัย เป็นปีแรก โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายรับการประเมินโครงร่างองค์กร (Organizationlal Profile) และ

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ เพียงหมวดเดียว ซึ่งได้คะแนนที่ 77.50 คะแนน ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่าน

การคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561

 สำาหรับการประเมินในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพายังคงใช้เกณฑ์ AUN-QA มี

หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 99.14 และไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 0.86

มหาวิทยาลยับรูพาไดเ้ขา้สูก่ารประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำาเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั (Integ-

rity and Transparency Assessment: ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำากับของรัฐ สังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีผลการประเมินระดับ B

สำาหรบัการจดัทำางบประมาณและการบริหารงบประมาณ มหาวทิยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรฐับาล 

จำานวน 2,283.77 ล้านบาท และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำานวน 2,696.49 ล้านบาท สัดส่วนงบประมาณ

จากรัฐบาลต่องบประมาณเงินรายได้ เท่ากับ 46 ต่อ 54 

โดยในปีงบประมาณ 2562 มีรายได้ 5,289.14 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 4,357.00 ล้านบาท  

ดา้นการบรหิารงานบุคคล มหาวทิยาลยับรูพามพีนกังานมหาวทิยาลยั 3,483 คน จำาแนกเป็นคณาจารย ์1,532 

คน (ร้อยละ 43.99) และสนับสนุนวิชาการ 1,951 คน (ร้อยละ 56.01) ในปีงบประมาณ 2562 มีคณาจารย์ประจำา

ได้รับการอนุมัติให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น จำานวน 67 คน โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพามีคณาจารย์ดำารง

ตำาแหน่งอาจารย์ 1,133 คน (ร้อยละ 73.96) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 333 คน (ร้อยละ 21.74) และรองศาสตราจารย์ 

66 คน (ร้อยละ 4.31)

นอกจากนีย้งัมกีารสำารวจขอ้มลูเพือ่สง่เสริมสู่การเปน็องคก์รสุขภาวะ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สภาพแวดลอ้ม 

การจัดการของเสีย เพื่อส่งเสริมมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน
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เกียรติประวัติ
ผลงาน
กิจกรรมเด่น
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ไม่เพียงแต่เป็นที่ประจักษ์ต่อพสกนิกรชาวไทย แต่

ยังเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาคมโลกอีกด้วย ทำาให้

ปี พ.ศ. 2552 องค์การสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติด 

และอาชญากรรมได้ทูลถวายรางวัลเชิดชูเกียรติยศสูงสุด 

Medal of Recognition ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระปรีชา

สามารถ พระวิสัยทัศน์ ด้านนิติศาสตร์และกระบวนการ

ยุติธรรม และพระกรณียกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่

ประเทศและพสกนิกรชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ 

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย

บูรพา ในการประชุมครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันที่ 27 

ธันวาคม พ.ศ. 2561 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอ

พระราชทานทูลถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กติตมิศกัดิ ์ประจำาปกีารศกึษา 2560 แด ่พระเจา้หลานเธอ                         

พระองคเ์จ้าพัชรกติิยาภา เพ่ือเปน็การเฉลิมพระเกยีรตคุิณ

ให้แผ่ไพศาล ทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นสิริสวัสดิ

พิพัฒนมงคลแก่มหาวิทยาลัยบูรพาสืบไป 

ท้ังน้ี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรง

รับการทลูถวายปริญญานติิศาสตรดุษฎบีณัฑิตกิตตมิศักดิ ์

ดงักลา่ว โดยประทานพระวโรกาสใหค้ณะกรรมการปฏบิตัิ

หน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา และคณะผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งนำาโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ 

ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติ

หนา้ท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย ์

ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าทูลถวายปริญญา

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และฉลองพระองค์

ครุยแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา                                                                                               

เมือ่วนัที ่7 เมษายน 2562 เวลา  10:00 น. ณ ศาลาสหทยั

สมาคมในพระบรมมหาราชวังเข้าเฝ้าทูลถวาย 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
ทูลถวายปริญญา 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
แด่พระเจ้าหลานเธอ 

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
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เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์

ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการ

ปฏบัิตหินา้ทีแ่ทนสภามหาวทิยาลยับูรพา จดัการประชมุ

สัมมนาองคาพยพของสภามหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี 

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานกรรมการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา เป็น

ประธานเปิดการประชุม การจัดประชุมฯ ในครั้งนี้เพ่ือ

ติดตามความคืบหน้าการดำาเนินการ ตามคำาสั่งหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 เรื่อง การจัด

ระเบยีบและแกไ้ขปญัหาธรรมาภบิาลสถาบนั อุดมศกึษา

ในด้านต่าง ๆ  เชน่ ด้านการจัดการศกึษา ด้านการพิจารณา

การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ ด้านการเงินและ

ทรัพย์สิน และด้านการบริหารงานบุคคล ฯลฯ รวมถึง

คณะกรรมการปฏิบติัหนา้ทีแ่ทนสภามหาวิทยาลยับรูพา 

ได้รับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ                                                                           

แต่ละชุด เกี่ยวกับผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา เพื่อ

เป็นแนวทางในการติดตามความคืบหน้า และพัฒนา

มหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป

สำานักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพาจัดประชุมสัมมนาองคาพยพ

เพื่อรับฟังปัญหา แนวทางปฏิบัติ แผนพัฒนา และนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยบูรพากับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

 #401-450 ของมหาวิทยาลัยในเอเชีย
QS Rankings 2019 – Thailand
1 44 Chulalongkorn University
2 52 Mahidol University
3 96 Chiang Mai University
4 108 Thammasat University
5 130 Kasetsart University
6 148 Khon Kaen University
7 153 King Mongkut’s University of Technology Thonburi
8 156 Prince of Songkla University
9 251-260 King Mongkut’s Institue of Technology Ladkrabang
10 291-300 Suranaree University of Technology

มหาวิทยาลัยบูรพา ติดอันดับ 7     ปี 2019 
โดยเว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4icu.org หรือ “Unirank” ประกาศผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษา

ในประเทศไทย ปี 2019 “Unirank” Top Universities in Thailand 2019 Thai University Ranking  ซึ่งพิจารณา

จากความนิยมของเว็บไซต์ มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่สมำ่าเสมอ

ติดอันดับ Top 5 สาขาที่มีคนสมัครเยอะที่สุด       
TCAS62  รอบที่ 4 การรับแบบ Admission

อันดับที่
1

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อันดับที่
2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อันดับที่
3 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับที่
4 สาขาวิชานิติศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์)คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับที่
5

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

11 301-350 Srinakharinwirot University
12 351-400 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
13 351-400 Naresuan University
14 351-400 Silpakorn Universtiy
15 401-450 Bangkok University
16 401-450 Burapha University
17 401-450 Mae Fah Luang University
18 401-450 Mahasarakham University
19 451-500 Universtiy of the Thai Chamber of Commerce
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ผลการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการปฏิบั ติหน้ า ท่ี แทนสภา

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการประชุมพิจารณาคัด

เลอืกผูส้มควร ดำารงตำาแหนง่อธกิารบดมีหาวทิยาลยั

บูรพา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 หลังจาก

ได้ฟังการนำาเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหา                

ผูส้มควรดำารงตำาแหนง่อธกิารบดมีหาวทิยาลยับูรพา

ผ่านเข้ามาถึงรอบสุดท้าย 3 คน จากนั้นกรรมการฯ 

ได้มีการอภิปราย แสดงความคิดเห็นกัน อย่างกว้าง

ขวาง และลงคะแนนเป็นการลับ ซ่ึงปรากฏผลว่า

คณะกรรมการฯ มมีตเิปน็เอกฉนัท์ให ้รศ.ดร.วชัรนิทร ์

กาสลัก เป็นผู้สมควรดำารงตำาแหน่งอธิการบดี                                                           

มหาวทิยาลยับรูพา โดยจะไดน้ำาเสนอรฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงศึกษาธิการเพื่อดำาเนินการนำาความกราบ

บังคมทูล ให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งต่อไป ในการดำาเนินการนี้คณะกรรมการฯ มีความเห็น

ค่อนข้างที่จะสอดคล้อง เห็นพ้องกันว่าด้วยสถานการณ์ปัญหาของมหาวิทยาลัยบูรพาขณะนี้จำาเป็นต้องมีบุคคลที่

เหมาะสม ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาระยะสั้นจนถึงระยะยาว ซึ่งบุคคลที่คณะกรรมการฯ จะฝากความหวังไว้ได้และมั่นใจ 

คือ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก

การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ตามคำาส่ังกระทรวงศกึษาธกิาร ที ่สกอ. 1441/2559 ลงวนัที ่11 ตุลาคม พ.ศ. 

2559 เรื่อง ให้ผู้ดำารงตำาแหน่งพ้นจากตำาแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติ

หน้าที่ในมหาวิทยาลัยบูรพา และได้แต่งตั้ง รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ปฏิบัติ

หน้าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา นั้น เนื่องจาก รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์                                                                                                                

ได้ขอลาออกจากตำาแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่          

วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ฉะน้ันเพ่ือให้การบริหารมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นไปด้วย

ความเรียบรอ้ย คลอ่งตัว ต่อเนือ่ง มปีระสทิธภิาพ และเปน็ไปตามพระราชบญัญัติ

มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง ตามคำาสั่ง

คณะกรรมการปฎบิติัหนา้ทีส่ภามหาวทิยาลยับรูพา ที ่00016/2562 เรือ่ง แตง่ตัง้

ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา จึงแต่งตั้ง รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก 

เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาความต้องการกำาลังคน ในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก

 นายสนธยา คณุปลืม้ นายกเมอืงพทัยาและคณะทำางานประสานการลงทนุในเขตส่งเสริมเศรษฐกจิพิเศษภาค

ตะวันออก เปน็ประธานในพธิ ีเปดิการประชุมเชงิปฏบิติัการ “การศึกษาความตอ้งการกำาลงัคนในอตุสาหกรรมเปา้หมาย

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัย

บูรพา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับ

การประชุมฯ ดังกล่าว มีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่การพัฒนา EEC ซึ่งผู้

เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิมาจากสถาบันการศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษา

ความต้องการ (Demand) บุคลากรใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน 5 ปีข้างหน้า
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สถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งมาแล้ว 64 ปี โดยเริ่ม

ต้ังแต่เปน็ วทิยาลยัวชิาการศกึษาบางแสน มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และมหาวิทยาลัย

บูรพา ปัจจุบันมีพื้น ท่ี ตั้ ง  3 แห่ง ประกอบด้วย 

มหาวทิยาลยับรูพา จงัหวดัชลบุรี วทิยาเขตจนัทบุร ีและ

วิทยาเขตสระแก้ว มี 36 ส่วนงาน ให้บริการการศึกษา

ในระดับขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา และในปีการ

ศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพาติดอันดับความนิยม 

Top 5 สาขาที่มีคนสมัครมากที่สุดใน TCAS62  รอบที่ 

4 การรบัแบบ Admission โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้

รับความนิยมในอันดับที่ 2 และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับความนิยม

ในอันดับที่ 4

ประวัติมหาวิทยาลัยบูรพา

ความเป็นมาก่อนที่จะมาเป็นมหาวิทยาลัย

บูรพา เริ่มในปี พ.ศ. 2492 กระทรวงศึกษาธิการได้

จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงขึ้นที่ซอยประสานมิตร 

อำาเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร จนถึงปี พ.ศ. 2497 

จึงได้รับการยกฐานะข้ึนเป็น “วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ประสานมติร” ต่อมาในป ีพ.ศ. 2498 ได้ขยายวิทยาเขต 

ออกไปอกี 2 แหง่ ไดแ้ก่ วทิยาลยัวชิาการศกึษาปทมุวนั 

และวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ในส่วนของ

วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนได้มีการวางศิลาฤกษ์ 

ในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2498 ท่ีตำาบลแสนสุข อำาเภอ

เมือง จังหวัดชลบุรี นับแต่นั้นมาวันที่ 8 กรกฎาคม ของ

ทุกปีจึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย เรียกว่า

วัน “แปดกรกฎ”  วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน จึง

เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศที่ได้จัดตั้ง

ขึ้นในส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวง

ศึกษาธิการ โดยเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

(กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี 

ตอ่มาเมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 วทิยาลยั

วิชาการศึกษาบางแสนได้รับโอน “โรงเรียนพิบูล

บำาเพ็ญ” สังกัดกรมสามัญศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำาบล

แสนสุข อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อปรับปรุงให้

เป็นโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย โดยตั้งชื่อใหม่ว่า 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำาเพ็ญ” วิทยาลัยวิชาการศึกษา

บางแสน

ก้าวแรก : วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน (พ.ศ. 2498 - 2517) ก้าวต่อมา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      บางแสน (พ.ศ. 2517 - 2533)
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พ.ศ. 2501 มีผู้สำาเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก 

จำานวน 35 คน หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2505 ได้เปิดรับ

บุคคลที่มีวุฒิ ป.ม. หรือ พ.ม. หรือ อ.กศ.หรือ ป.กศ.สูง 

หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาเป็นนิสิตภาคสมทบหลักสูตร 

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) และในปี พ.ศ. 2514 ได้รับ

โอนอาคารเรียน ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยบาง

แสน สังกัดกรมสามัญศึกษา ให้มาเป็นของวิทยาลัย

วิชาการศึกษาบางแสน สังกัดกรมการฝึกหัดครู

ในปี พ.ศ. 2517  วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้

เปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตาม 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ย้าย

มาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 

พ.ศ. 2517 ดังนั้น วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน จึง

เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน  

และได้เพิ่มสาขาวิชาในการผลิตบัณฑิตมากขึ้น มีการ

พัฒนากิจกรรมตามภารกิจเจริญรุดหน้าตามลำาดับ จน

กระทั่งวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 จึงยกฐานะเป็น

มหาวิทยาลัยบูรพา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

บรูพา พ.ศ. 2533  ซึง่ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่

ที่ 107 ตอนที่ 131

ตลอดเวลาท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตอบ

สนองหลักการที่ว่าการศึกษานั้นประชาชนทุกคนต้อง

เข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง จึงขยายวิทยาเขต 2 

แหง่ คอื เมือ่วนัที ่20 มถินุายน พ.ศ. 2538  ตัง้วทิยาเขต

สารสนเทศจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรีุ ตามมติคณะรฐัมนตรี

ขึ้นเป็นแห่งแรก เปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 

2539 และในปีต่อมาวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2540 จัด

ต้ังวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ขึ้น

เป็นแห่งที่ 2 เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 

2541 ภายหลังได้มีการประกาศของมหาวิทยาลัยใช้ชื่อ

ว่า วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตสระแก้ว

มหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญ ใน

วนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยการเปล่ียนสถานภาพ

จากมหาวิทยาลัยส่วนราชการ เป็นมหาวิทยาลัยในการ

กำากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 

พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 125 

ตอนที่ 5 ก ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551

ก้าวต่อมา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      บางแสน (พ.ศ. 2517 - 2533) ก้าวต่อมา : มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2533 - ปัจจุบัน)
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สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

แบบที่ 1 แบบที่ 2
แบบที่ 1  เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมใน

มรีปูเลขไทย “๙” อยูต่รงกลาง ลอ้มรอบดว้ยกนกเปลว

เพลิงด้านบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข 

๙ เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอกเบื้องบนมีคำาว่า “สุ

โข ป̣าปฏิลาโภ” เบื้องล่างมีคำาว่า “มหาวิทยาลัย

บูรพา” 

แบบที่ 2  เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลม

ในมีรูปเลขไทย “๙” อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกนก

เปลวเพลงิดา้นบนมรีศัมปีระกอบแปดแฉก ดา้นลา่งของ

เลข ๙ เปน็เสน้โคง้สามเสน้ วงกลมนอกเบือ้งบนมคีำาวา่ 

“มหาวิทยาลัยบูรพา” เบื้องล่างมีคำาว่า “BURAPHA 

UNIVERSITY”

ความหมายของตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

1. ตราเป็นรูปทรงกลม ล้อมรอบด้วยชื่อมหาวิทยาลัย และพุทธศาสนสุภาษิตประจำามหาวิทยาลัยว่า “สุโข 

ป̣าปฏิลาโภ” มีความหมายว่า ความได้ปัญญาให้เกิดสุข

2.  ตรงกลางเป็นรูปเลขไทย “๙” หมายถึง รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

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. เป็นที่พึ่งทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ชี้นำาแนวทางการพัฒนาแก่สังคม โดยเฉพาะภาคตะวันออก
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สีประจำามหาวิทยาลัย

สีประจำามหาวิทยาลัยคือ  สีเทา - ทอง

 สีเทาเป็นสีของสมอง  หมายถึง  ความเจริญทาง

สติปัญญา

สีทอง  หมายถึง  คุณธรรม

สีเทา - ทอง  หมายความว่า บัณฑิตจาก

มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้กอปรด้วยสติปัญญา 

และคุณธรรม

ต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย

 ต้นมะพร้าว

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

 ๘ กรกฎาคม (แปดกรกฎ)

ปรัชญา

 สรา้งเสรมิปญัญา  ใฝห่าความรูคู้ค่ณุธรรม ชีน้ำา

สังคม

คำาขวัญ

 ความได้ปัญญาให้เกิดสุข

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจหลัก

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ดำาเนินการส่งเสริมงานวิจัย เพื่อ

สร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบำารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ การกีฬา 

รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

มหาวทิยาลยับูรพาเป็นขุมปัญญาตะวันออกเพือ่อนาคตของแผ่นดนิ และไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ปน็มหาวทิยาลยั

ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกของประเทศ 

พันธกิจ

มหาวิทยาลัยบูรพาได้กำาหนดวัตถุประสงค์แห่งการก่อต้ังไว้ในมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบในการนำาสาระสำาคัญ   ในมาตราดังกล่าวมา

ประมวลและประกาศไวเ้ป็นพนัธกจิของมหาวทิยาลยัในแผนยทุธศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพาเพือ่การพฒันามหาวทิยาลยั

สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 และกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย

ได้แก้ไขเพิ่มเติมแผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าว เป็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 ดังนี้
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1. ดำาเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ และการใฝ่

เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. ดำาเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ ดำาเนินการ

ใหบ้รกิารวชิาการ และถา่ยทอดองคค์วามรู้ เพ่ือการพฒันาศกัยภาพของหนว่ยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน 

ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคมที่มีพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ดำาเนินการสง่เสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมสาธารณะในรปูแบบตา่ง ๆ  โดยครอบคลมุการ     ทำานบุำารงุศลิปะ 

วฒันธรรม ศาสนา และการกฬีา รวมทัง้แสดงบทบาทผูน้ำาในการพฒันาสงัคม ชมุชน และ สิง่แวดลอ้มอยา่ง

ต่อเนื่อง

4. ดำาเนินการประสาน สร้างความสามัคคีระหว่างส่วนงาน ผู้ปฏิบัติงาน สมาคมศิษย์เก่า และ นิสิตเพ่ือร่วม

กันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ให้เป็นสถาบันการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และบรรลุ เป้าหมายท่ีตั้งไว้

ในวิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

 เพื่อให้การบริหารงานมหาวิทยาลัยเป็นไปตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ท่ีกำาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

ซึ่งได้กำาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้จำานวน 9 ประเด็น ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต

2. การพัฒนาคุณภาพการวิจัย และการบริการวิชาการ

3. การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน

4. การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม

5. การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภายใน

6. การผลกัดนัมหาวิทยาลยัให้มบีทบาทท่ีสำาคญัในการสนบัสนนุโครงการระเบยีงเขตเศรษฐกจิภาค ตะวนัออก 

(EEC) และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

7. การประสานสร้างความสามัคคีระหว่างส่วนงาน ผู้ปฏิบัติงาน ศิษย์เก่า และนิสิต

8. การพัฒนาความสามารถในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเพียงพอและ

ยั่งยืน

9. การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรสุขภาวะ
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รายชื่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ประธานกรรมการ

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์

กรรมการ

   

 ศ.ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์ ศ.ดร.สุนทร  บุญญาธิการ รศ.ดร.สุมนต์  สกลไชย

    

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

กรรมการและเลขานุการ

นางอรสา ภาววิมล

ผู้ช่วยเลขานุการ

    

 นายสุภัทร บุญส่ง นายทวีศักดิ์  นาโสก ผศ.ดร.วิมลรัตน์  จตุรานนท์ นางธนวรรณ ศกัดากมัปนาท
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ศ.กิต

ร

(ถงึ 4 ส.ค. 62)

รศ.ดร.สุนันทา โอศิร ิ(ถึง 31 ธ.ค. 61)
รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช (22 ม.ค. 62 - 

รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช (เริม 5 ส.ค. 62) 

ผศ.ดร.วิมลรตัน จตรุานนท (ถึง 4 ส.ค. 62) 
รศ.ดร.สมถวิล จริตควร (เริม 5 ส.ค. 62)

ดร.เจริญ ชินวานิชยเจริญ (ถึง 4 ส.ค. 62)
ผศ.ดร.วิมลรตัน จตรุานนท (เริม 5 ส.ค. 62) 

อ.เสถียร ปรุณะวิทย (ถงึ 18 ก.ค. 62)
ดร.เอกวิทย โทปรุินทร (เริม 5 ส.ค. 62)
นายเกรียงศกัดิ แสงจันทร ผูรักษาการแทนฯ 
(19 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62)

ผศ.ดร.ศักดิชัย เศรษฐอนวัช (เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.ดร.สุวรรณา รศัมีขวัญ (เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.ดร.อานนท วงษแกว (ถึง 4 ส.ค. 62)

ผศ.ดร.อานนท วงษแกว (เริม 5 ส.ค. 62)

ดร.วศนิ ยุวนะเต
(เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.อเนก สูตรมง
ผศ.ดร.วิชุดา จันท
(เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.ดร.ณยศ ครุุกิ

(ถึง 28 ก.พ. 62)

ผศ.ดร.รชนิมุข หริัญสัจจาเลิศ (เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ (เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.นพ.สมชาย ยงศริ ิ  (ถึง 4 ส.ค. 62) 

ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล

ผศ.ดร.ดร.นริมล ปญญบุศยกุล (เริม 5 ส.ค. 62)

นายเกรียงศกัดิ แสงจันทร (ถึง 4 ส.ค. 62)
อ.เจนวิทย นวลแสง (เริม 5 ส.ค. 62)

อ.จิรวัธ ศิรศิักดิสมบูรณ ผูรกัษาการแทนฯ 
(ถึง 4 ส.ค. 62)

อ.ภูสิต กุลเกษม ผูรกัษาการแทนฯ 
(เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.ดร.การุณ สุขสองหอง (เริม 5 ส.ค. 62)

รศ.ดร.ธนวัฒน พิมลจินดา (เริม 5 ส.ค. 62)

ดร.นวศิษฏ รักษบำรุง (ถึง 4 ส.ค. 62)
ผศ.ดร.พรรณวลัย เกวะระ (เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.ดร.อานนท วงษแกว (เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.จักรกริศน บัวแกว (เริม 5 ส.ค. 62)

ดร.ณัฐพล ชมแสง

ผศ.ดร.ธนัฏฐตฤณ บนุนาค (ถงึ 4 ส.ค. 62)

ผูปฏิบ

 

 

ประธานกรรมการ (ถงึ 4 ส.ค. 62)

 

(ถึง 4 ส.ค. 62)
ะเตมีย ผูรกัษาการแทนฯ 
2)

มงคล (ถงึ 4 ส.ค. 62)
จันทรขางแรม ผูรักษาการแทนฯ 
2)

 (ถงึ 30 มี.ค. 62) 

ดร.พรรณี พิมาพันธุศรี รกัษาการแทนฯ 

ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก

ดร.เกรียงศกัดิ พราหมณพันธุ

ดร.พิชัย สนแจง (ถึง 31 ธ.ค. 61)
ดร.วศนิ ยุวนะเตมีย ผูรกัษาการแทนฯ 
(1 ม.ค. 62 
ผศ.ดร.รชนิมุข หริัญสัจจาเลิศ ผูรักษาการแทนฯ 

(เ

ดร.ศักดิชัย เศรษฐอนวัช (ถงึ 1 พ.ย. 61)
 รกัษาการแทนฯ  

(2 พ.ย. 62 - 30 ม.ีค. 62)
ดร.พรรณี พิมาพันธุศรี (เริม 1 เม.ย. 62) 

อ.สัณหไชญ เอือศิลป

นพ.วิชาญ เกิดวิชัย 

ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต

ผศ.นพ.พิสิษฐ พิริยาพรรณ 

รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก ผูรักษาการแทนฯ 
(ถึง 30 ก.ค. 62) 
ดร.กฤษนัยน เจริญจิตร (เริม 1 ส.ค. 62)

รศ.ดร.ภกญ.มยุร ีตันติสริะ

ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด (ถงึ 30 ม.ิย. 62)
ผศ.ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ ผูรกัษาการแทนฯ
(1 - 31 ก.ค. 62) 
ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย (เริม 1 ส.ค. 62) 

รศ.วาทีเรอืตร ีดร.เอกวิทย มณีธร

รศ.ดร.ณกร อินทรพยุง

รศ.ดร.นฤพนธ วงศจตรุภัทร

ผศ.ดร.ณยศ ครุุกิจโกศล

รศ.เทพศักดิ ทองนพคุณ (ถงึ 4 ต.ค. 61)

รศ.เสกสรรค ตนัยาภิรมย 

รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล

ผศ.ดร.มารุต ตังวัฒนาชุลีพร 

รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย 

ผศ.ดร.อานนท วงษแกว ผูรกัษาการแทนฯ

ดร.กุมุทิน ีวรสุวรรณ (ถงึ 11 พ.ย. 62) 
ผศ.ดร.สุวรรณา รศัมีขวัญ  
ผูรักษาการแทนฯ (เริม 12 พ.ย. 62) 

ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา 

ผศ.ดร.ภัทราวดี มากม ี

รศ.ดร.ประทุม มวงม ีผูรักษาการแทนฯ  
(ถึง 2 ม.ิย. 62) 

รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล (เริม 3 พ.ย. 62) 

ดร.วศนิ ยุวนะเตมีย

รศ.ดร.พิมพทอง ทองนพคุณ

ดร.ไพทูล แกวหอม

ผศ.ดร.วิชุดา จันทรขางแรม 

ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา 

 

นา

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
นางสาวชบาภรณ  มาตแมน 

รองอธิการบด ี

ผูชวยอธิการบด ี

หัวห

รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก 
รองอธกิารบดฝีายบริหาร 

 
รองอธกิารบดฝีายวิจัย 

 
4 ส.ค. 62)  

รองอธกิารบดฝีายวิจัยและนวัตกรรม 
 

รองอธกิารบดฝีายวิชาการ 
 

 
รองอธกิารบดฝีายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

 
 

รองอธิการบดฝีายกิจการนิสิต  
 

 

 
รองอธกิารบดฝีายบริหารยุทธศาสตรและ 
วางแผนพัฒนา 

 
รองอธกิารบดฝีายการคลังและทรัพยสิน 

 
รองอธกิารบดฝีายกายภาพ  

 
รองอธิการบดฝีายพัฒนาโครงสรางพืนฐาน 

 
รองอธกิารบดฝีายอำนวยการและสือสารองคกร 
รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย (เริม 5 ส.ค. 62) 

รศ.ดร.ประทุม มว
รองอธกิารบดฝีาย

 
รองอธกิารบดฝีาย

 
ผูรักษาการแทนร
เขตพัฒนาพิเศษภ

ดร.วิชญา กันบัว 
ผูชวยอธิการบดฝีายวิจัย 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายพัฒนามาตรฐานการวิจัย 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายพัฒนานวัตกรรมและ
เครือขายวิจัย 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายวิชาการ 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายทะเบียนและ 
ประมวลผลการศึกษา 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายพัฒนาหลักสูตร 
และประกนัคุณภาพ 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายกิจการนิสิต  

 
 

ผูชวยอธิการบดฝีายการคลังและกฎหมาย 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายการคลังและทรัพยสิน 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายวางแผนพัฒนา 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายกฎหมาย 
ดร.ภัทรมน สาตรักษ (เริม 5 ส.ค. 62) 

ผศ.ดร.พรรัตน แสดงหาญ (ถึง 4 ส.ค. 62)
ผูชวยอธิการบดฝีายพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายวิเทศสัมพันธ  

 
 

รองอธกิารบดฝีายพัฒนาโครงสรางพืนฐาน 
 

ผูชวยอธิการบดฝีายสือสารองคกร 
รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย (ถงึ 4 ส.ค. 62) 
ผูชวยอธิการบดฝีายอำนวยการและ 
สือสารองคกร 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายวิทยาเขตจันทบรุ ี

 
ผูชวยอธิการบดฝีายวิทยาเขตสระแกว 

 
ดร.ชติพล ชัยมะดนั (เริม 5 ส.ค. 62) 

หมายเหต : เสนทึบ (      ) แทนสายบังคับบัญชา  เสนประ ( - - - ) แทนสายง
  * คณะกรรมการสงเสริมกิจมหาวิทยาลยัยงัไมมีการแตงตัง 

ุ 

คณะกรรมการบร ิหาร
การเงินและทรัพยสิน

รศ.ดร.สุมนต  สกลไชย 

คณะกรรมการบร ิหารงานบคุคล 
รศ.ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ

ประธานสภาวิชาการ

 
(ถงึ 4 ส.ค. 62)  

รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก
ประธานสภาวิชาการ

 
(เริม 5 ส.ค. 62)  

คณะกรรมการอุทธรณ 
รองทุกขประจํามหาวิทยาลยั 

พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ  พฤกษาพงศ
ประธานกรรมการ

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัย 

ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ
ประธานกรรมการ

 
 

นายกสภามหาวทิยาลัย 
กิตตคิุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน หัวหนาสํานักงาน 

สภามหาวิทยาลยั 
นางธนวรรณ ศกัดากัมปนาท 

สภาพนักงาน 
รศ.ดร.วิทวัส แจงเอียม
ประธานสภาพนักงาน

 
 คณะกรรมการอืน ๆ 

คณะกรรมการบร ิหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
รศ.ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ 

  
รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก

ประธานกรรมการ
 

(เริม 5 ส.ค. 62)  

คณบดี (คณะ / วิทยาลัย) ผูอํานวยการ (สถาบัน / สํานัก) วหนาสํานักงานอธิการบดี
รศ.ดร.สุกัญญา  บรูณเดชาชัย 

มวงม ี
ฝายวิทยาเขตจันทบรุ ี

 

 
ฝายวิทยาเขตสระแกว 

 

 
นรองอธิการบดีฝายกิจการ 

ศษภาคตะวันออก 
ครุุกิจโกศล (เริม 27 ส.ค. 62) 

ดร.พรรณี พิมาพันธุศรี
ผูอำนวยการสถาบันภาษา 

(เริม 1 เม.ย. 62) 
ผูอำนวยการสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล 

 

อ.วิทวัส พันธุมจินดา
ผูอำนวยการสำนกัคอมพิวเตอร

 
ผูอำนวยการสำนกับริการวิชาการ 

 
ผูอำนวยการสำนกัพัฒนานวัตกรรม 

 

- 4 ส.ค. 62) 

ริม 5 ส.ค. 62) 
ผูอำนวยการสำนกัหอสมุด 
นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ 

ผศ.
คณบดีคณะการจัดการและการทองเทียว 

รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก
 

 
 

คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 

คณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 
 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
 

คณบดีคณะแพทยศาสตร 
 

คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร  

 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 

คณบดีคณะโลจิสติกส  
 

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชนิสาร 

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

 
(เริม 5 ต.ค. 61) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

คณบดีวิทยาลัยการบริหารรฐั 
 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ

คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร 

คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ 
วิทยาการปญญา 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ดร.บัลลังก เนืองแสง

คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 

คณบดีคณะอัญมณี
 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร

ประธานโครงการจัดตังคณะพาณิชยศาสตร
และบริหารธุรกิจ 

อธิการบดี 
รศ.ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ

ปฏิบัตหินาทีอธิการบดี
 

(ถึง 4 ส.ค. 62)  

ายงานทีปรกึษาหรือสายประสานงาน 

คณะกรรมการสงเสริม 
กิจการมหาวิทยาลัย * 

สภาวิชาการ 
รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก
ประธานสภาวิชาการ

 
 

คณะกรรมการอืน ๆ 

ผูรักษ
รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก

ักษาการแทนอธิการบดี (เริม 5 ส.ค. 62) 
 

 

โครงสร้างการบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา
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ศ.กิต

ร

(ถงึ 4 ส.ค. 62)

รศ.ดร.สุนันทา โอศิร ิ(ถึง 31 ธ.ค. 61)
รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช (22 ม.ค. 62 - 

รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช (เริม 5 ส.ค. 62) 

ผศ.ดร.วิมลรตัน จตรุานนท (ถึง 4 ส.ค. 62) 
รศ.ดร.สมถวิล จริตควร (เริม 5 ส.ค. 62)

ดร.เจริญ ชินวานิชยเจริญ (ถึง 4 ส.ค. 62)
ผศ.ดร.วิมลรตัน จตรุานนท (เริม 5 ส.ค. 62) 

อ.เสถียร ปรุณะวิทย (ถงึ 18 ก.ค. 62)
ดร.เอกวิทย โทปรุินทร (เริม 5 ส.ค. 62)
นายเกรียงศกัดิ แสงจันทร ผูรักษาการแทนฯ 
(19 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62)

ผศ.ดร.ศักดิชัย เศรษฐอนวัช (เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.ดร.สุวรรณา รศัมีขวัญ (เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.ดร.อานนท วงษแกว (ถึง 4 ส.ค. 62)

ผศ.ดร.อานนท วงษแกว (เริม 5 ส.ค. 62)

ดร.วศนิ ยุวนะเต
(เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.อเนก สูตรมง
ผศ.ดร.วิชุดา จันท
(เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.ดร.ณยศ ครุุกิ

(ถึง 28 ก.พ. 62)

ผศ.ดร.รชนิมุข หริัญสัจจาเลิศ (เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ (เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.นพ.สมชาย ยงศริ ิ  (ถึง 4 ส.ค. 62) 

ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล

ผศ.ดร.ดร.นริมล ปญญบุศยกุล (เริม 5 ส.ค. 62)

นายเกรียงศกัดิ แสงจันทร (ถึง 4 ส.ค. 62)
อ.เจนวิทย นวลแสง (เริม 5 ส.ค. 62)

อ.จิรวัธ ศิรศิักดิสมบูรณ ผูรกัษาการแทนฯ 
(ถึง 4 ส.ค. 62)

อ.ภูสิต กุลเกษม ผูรกัษาการแทนฯ 
(เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.ดร.การุณ สุขสองหอง (เริม 5 ส.ค. 62)

รศ.ดร.ธนวัฒน พิมลจินดา (เริม 5 ส.ค. 62)

ดร.นวศิษฏ รักษบำรุง (ถึง 4 ส.ค. 62)
ผศ.ดร.พรรณวลัย เกวะระ (เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.ดร.อานนท วงษแกว (เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.จักรกริศน บัวแกว (เริม 5 ส.ค. 62)

ดร.ณัฐพล ชมแสง

ผศ.ดร.ธนัฏฐตฤณ บนุนาค (ถงึ 4 ส.ค. 62)

ผูปฏิบ

 

 

ประธานกรรมการ (ถงึ 4 ส.ค. 62)

 

(ถึง 4 ส.ค. 62)
ะเตมีย ผูรกัษาการแทนฯ 
2)

มงคล (ถงึ 4 ส.ค. 62)
จันทรขางแรม ผูรักษาการแทนฯ 
2)

 (ถงึ 30 มี.ค. 62) 

ดร.พรรณี พิมาพันธุศรี รกัษาการแทนฯ 

ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก

ดร.เกรียงศกัดิ พราหมณพันธุ

ดร.พิชัย สนแจง (ถึง 31 ธ.ค. 61)
ดร.วศนิ ยุวนะเตมีย ผูรกัษาการแทนฯ 
(1 ม.ค. 62 
ผศ.ดร.รชนิมุข หริัญสัจจาเลิศ ผูรักษาการแทนฯ 

(เ

ดร.ศักดิชัย เศรษฐอนวัช (ถงึ 1 พ.ย. 61)
 รกัษาการแทนฯ  

(2 พ.ย. 62 - 30 ม.ีค. 62)
ดร.พรรณี พิมาพันธุศรี (เริม 1 เม.ย. 62) 

อ.สัณหไชญ เอือศิลป

นพ.วิชาญ เกิดวิชัย 

ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต

ผศ.นพ.พิสิษฐ พิริยาพรรณ 

รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก ผูรักษาการแทนฯ 
(ถึง 30 ก.ค. 62) 
ดร.กฤษนัยน เจริญจิตร (เริม 1 ส.ค. 62)

รศ.ดร.ภกญ.มยุร ีตันติสริะ

ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด (ถงึ 30 ม.ิย. 62)
ผศ.ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ ผูรกัษาการแทนฯ
(1 - 31 ก.ค. 62) 
ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย (เริม 1 ส.ค. 62) 

รศ.วาทีเรอืตร ีดร.เอกวิทย มณีธร

รศ.ดร.ณกร อินทรพยุง

รศ.ดร.นฤพนธ วงศจตรุภัทร

ผศ.ดร.ณยศ ครุุกิจโกศล

รศ.เทพศักดิ ทองนพคุณ (ถงึ 4 ต.ค. 61)

รศ.เสกสรรค ตนัยาภิรมย 

รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล

ผศ.ดร.มารุต ตังวัฒนาชุลีพร 

รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย 

ผศ.ดร.อานนท วงษแกว ผูรกัษาการแทนฯ

ดร.กุมุทิน ีวรสุวรรณ (ถงึ 11 พ.ย. 62) 
ผศ.ดร.สุวรรณา รศัมีขวัญ  
ผูรักษาการแทนฯ (เริม 12 พ.ย. 62) 

ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา 

ผศ.ดร.ภัทราวดี มากม ี

รศ.ดร.ประทุม มวงม ีผูรักษาการแทนฯ  
(ถึง 2 ม.ิย. 62) 

รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล (เริม 3 พ.ย. 62) 

ดร.วศนิ ยุวนะเตมีย

รศ.ดร.พิมพทอง ทองนพคุณ

ดร.ไพทูล แกวหอม

ผศ.ดร.วิชุดา จันทรขางแรม 

ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา 

 

นา

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
นางสาวชบาภรณ  มาตแมน 

รองอธิการบด ี

ผูชวยอธิการบด ี

หัวห

รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก 
รองอธกิารบดฝีายบริหาร 

 
รองอธกิารบดฝีายวิจัย 

 
4 ส.ค. 62)  

รองอธกิารบดฝีายวิจัยและนวัตกรรม 
 

รองอธกิารบดฝีายวิชาการ 
 

 
รองอธกิารบดฝีายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

 
 

รองอธิการบดฝีายกิจการนิสิต  
 

 

 
รองอธกิารบดฝีายบริหารยุทธศาสตรและ 
วางแผนพัฒนา 

 
รองอธกิารบดฝีายการคลังและทรัพยสิน 

 
รองอธกิารบดฝีายกายภาพ  

 
รองอธิการบดฝีายพัฒนาโครงสรางพืนฐาน 

 
รองอธกิารบดฝีายอำนวยการและสือสารองคกร 
รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย (เริม 5 ส.ค. 62) 

รศ.ดร.ประทุม มว
รองอธกิารบดฝีาย

 
รองอธกิารบดฝีาย

 
ผูรักษาการแทนร
เขตพัฒนาพิเศษภ

ดร.วิชญา กันบัว 
ผูชวยอธิการบดฝีายวิจัย 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายพัฒนามาตรฐานการวิจัย 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายพัฒนานวัตกรรมและ
เครือขายวิจัย 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายวิชาการ 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายทะเบียนและ 
ประมวลผลการศึกษา 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายพัฒนาหลักสูตร 
และประกนัคุณภาพ 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายกิจการนิสิต  

 
 

ผูชวยอธิการบดฝีายการคลังและกฎหมาย 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายการคลังและทรัพยสิน 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายวางแผนพัฒนา 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายกฎหมาย 
ดร.ภัทรมน สาตรักษ (เริม 5 ส.ค. 62) 

ผศ.ดร.พรรัตน แสดงหาญ (ถึง 4 ส.ค. 62)
ผูชวยอธิการบดฝีายพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายวิเทศสัมพันธ  

 
 

รองอธกิารบดฝีายพัฒนาโครงสรางพืนฐาน 
 

ผูชวยอธิการบดฝีายสือสารองคกร 
รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย (ถงึ 4 ส.ค. 62) 
ผูชวยอธิการบดฝีายอำนวยการและ 
สือสารองคกร 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายวิทยาเขตจันทบรุ ี

 
ผูชวยอธิการบดฝีายวิทยาเขตสระแกว 

 
ดร.ชติพล ชัยมะดนั (เริม 5 ส.ค. 62) 

หมายเหต : เสนทึบ (      ) แทนสายบังคับบัญชา  เสนประ ( - - - ) แทนสายง
  * คณะกรรมการสงเสริมกิจมหาวิทยาลยัยงัไมมีการแตงตัง 

ุ 

คณะกรรมการบร ิหาร
การเงินและทรัพยสิน

รศ.ดร.สุมนต  สกลไชย 

คณะกรรมการบร ิหารงานบคุคล 
รศ.ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ

ประธานสภาวิชาการ

 
(ถงึ 4 ส.ค. 62)  

รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก
ประธานสภาวิชาการ

 
(เริม 5 ส.ค. 62)  

คณะกรรมการอุทธรณ 
รองทุกขประจํามหาวิทยาลยั 

พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ  พฤกษาพงศ
ประธานกรรมการ

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัย 

ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ
ประธานกรรมการ

 
 

นายกสภามหาวทิยาลัย 
กิตตคิุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน หัวหนาสํานักงาน 

สภามหาวิทยาลยั 
นางธนวรรณ ศกัดากัมปนาท 

สภาพนักงาน 
รศ.ดร.วิทวัส แจงเอียม
ประธานสภาพนักงาน

 
 คณะกรรมการอืน ๆ 

คณะกรรมการบร ิหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
รศ.ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ 

  
รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก

ประธานกรรมการ
 

(เริม 5 ส.ค. 62)  

คณบดี (คณะ / วิทยาลัย) ผูอํานวยการ (สถาบัน / สํานัก) วหนาสํานักงานอธิการบดี
รศ.ดร.สุกัญญา  บรูณเดชาชัย 

มวงม ี
ฝายวิทยาเขตจันทบรุ ี

 

 
ฝายวิทยาเขตสระแกว 

 

 
นรองอธิการบดีฝายกิจการ 

ศษภาคตะวันออก 
ครุุกิจโกศล (เริม 27 ส.ค. 62) 

ดร.พรรณี พิมาพันธุศรี
ผูอำนวยการสถาบันภาษา 

(เริม 1 เม.ย. 62) 
ผูอำนวยการสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล 

 

อ.วิทวัส พันธุมจินดา
ผูอำนวยการสำนกัคอมพิวเตอร

 
ผูอำนวยการสำนกับริการวิชาการ 

 
ผูอำนวยการสำนกัพัฒนานวัตกรรม 

 

- 4 ส.ค. 62) 

ริม 5 ส.ค. 62) 
ผูอำนวยการสำนกัหอสมุด 
นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ 

ผศ.
คณบดีคณะการจัดการและการทองเทียว 

รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก
 

 
 

คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 

คณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 
 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
 

คณบดีคณะแพทยศาสตร 
 

คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร  

 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 

คณบดีคณะโลจิสติกส  
 

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชนิสาร 

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

 
(เริม 5 ต.ค. 61) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

คณบดีวิทยาลัยการบริหารรฐั 
 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ

คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร 

คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ 
วิทยาการปญญา 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ดร.บัลลังก เนืองแสง

คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 

คณบดีคณะอัญมณี
 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร

ประธานโครงการจัดตังคณะพาณิชยศาสตร
และบริหารธุรกิจ 

อธิการบดี 
รศ.ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ

ปฏิบัตหินาทีอธิการบดี
 

(ถึง 4 ส.ค. 62)  

ายงานทีปรกึษาหรือสายประสานงาน 

คณะกรรมการสงเสริม 
กิจการมหาวิทยาลัย * 

สภาวิชาการ 
รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก
ประธานสภาวิชาการ

 
 

คณะกรรมการอืน ๆ 

ผูรักษ
รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก

ักษาการแทนอธิการบดี (เริม 5 ส.ค. 62) 
 

 

ศ.กิต

ร

(ถงึ 4 ส.ค. 62)

รศ.ดร.สุนันทา โอศิร ิ(ถึง 31 ธ.ค. 61)
รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช (22 ม.ค. 62 - 

รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช (เริม 5 ส.ค. 62) 

ผศ.ดร.วิมลรตัน จตรุานนท (ถึง 4 ส.ค. 62) 
รศ.ดร.สมถวิล จริตควร (เริม 5 ส.ค. 62)

ดร.เจริญ ชินวานิชยเจริญ (ถึง 4 ส.ค. 62)
ผศ.ดร.วิมลรตัน จตรุานนท (เริม 5 ส.ค. 62) 

อ.เสถียร ปรุณะวิทย (ถงึ 18 ก.ค. 62)
ดร.เอกวิทย โทปรุินทร (เริม 5 ส.ค. 62)
นายเกรียงศกัดิ แสงจันทร ผูรักษาการแทนฯ 
(19 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62)

ผศ.ดร.ศักดิชัย เศรษฐอนวัช (เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.ดร.สุวรรณา รศัมีขวัญ (เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.ดร.อานนท วงษแกว (ถึง 4 ส.ค. 62)

ผศ.ดร.อานนท วงษแกว (เริม 5 ส.ค. 62)

ดร.วศนิ ยุวนะเต
(เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.อเนก สูตรมง
ผศ.ดร.วิชุดา จันท
(เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.ดร.ณยศ ครุุกิ

(ถึง 28 ก.พ. 62)

ผศ.ดร.รชนิมุข หริัญสัจจาเลิศ (เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ (เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.นพ.สมชาย ยงศริ ิ  (ถึง 4 ส.ค. 62) 

ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล

ผศ.ดร.ดร.นริมล ปญญบุศยกุล (เริม 5 ส.ค. 62)

นายเกรียงศกัดิ แสงจันทร (ถึง 4 ส.ค. 62)
อ.เจนวิทย นวลแสง (เริม 5 ส.ค. 62)

อ.จิรวัธ ศิรศิักดิสมบูรณ ผูรกัษาการแทนฯ 
(ถึง 4 ส.ค. 62)

อ.ภูสิต กุลเกษม ผูรกัษาการแทนฯ 
(เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.ดร.การุณ สุขสองหอง (เริม 5 ส.ค. 62)

รศ.ดร.ธนวัฒน พิมลจินดา (เริม 5 ส.ค. 62)

ดร.นวศิษฏ รักษบำรุง (ถึง 4 ส.ค. 62)
ผศ.ดร.พรรณวลัย เกวะระ (เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.ดร.อานนท วงษแกว (เริม 5 ส.ค. 62)

ผศ.จักรกริศน บัวแกว (เริม 5 ส.ค. 62)

ดร.ณัฐพล ชมแสง

ผศ.ดร.ธนัฏฐตฤณ บนุนาค (ถงึ 4 ส.ค. 62)

ผูปฏิบ

 

 

ประธานกรรมการ (ถงึ 4 ส.ค. 62)

 

(ถึง 4 ส.ค. 62)
ะเตมีย ผูรกัษาการแทนฯ 
2)

มงคล (ถงึ 4 ส.ค. 62)
จันทรขางแรม ผูรักษาการแทนฯ 
2)

 (ถงึ 30 มี.ค. 62) 

ดร.พรรณี พิมาพันธุศรี รกัษาการแทนฯ 

ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก

ดร.เกรียงศกัดิ พราหมณพันธุ

ดร.พิชัย สนแจง (ถึง 31 ธ.ค. 61)
ดร.วศนิ ยุวนะเตมีย ผูรกัษาการแทนฯ 
(1 ม.ค. 62 
ผศ.ดร.รชนิมุข หริัญสัจจาเลิศ ผูรักษาการแทนฯ 

(เ

ดร.ศักดิชัย เศรษฐอนวัช (ถงึ 1 พ.ย. 61)
 รกัษาการแทนฯ  

(2 พ.ย. 62 - 30 ม.ีค. 62)
ดร.พรรณี พิมาพันธุศรี (เริม 1 เม.ย. 62) 

อ.สัณหไชญ เอือศิลป

นพ.วิชาญ เกิดวิชัย 

ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต

ผศ.นพ.พิสิษฐ พิริยาพรรณ 

รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก ผูรักษาการแทนฯ 
(ถึง 30 ก.ค. 62) 
ดร.กฤษนัยน เจริญจิตร (เริม 1 ส.ค. 62)

รศ.ดร.ภกญ.มยุร ีตันติสริะ

ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด (ถงึ 30 ม.ิย. 62)
ผศ.ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ ผูรกัษาการแทนฯ
(1 - 31 ก.ค. 62) 
ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย (เริม 1 ส.ค. 62) 

รศ.วาทีเรอืตร ีดร.เอกวิทย มณีธร

รศ.ดร.ณกร อินทรพยุง

รศ.ดร.นฤพนธ วงศจตรุภัทร

ผศ.ดร.ณยศ ครุุกิจโกศล

รศ.เทพศักดิ ทองนพคุณ (ถงึ 4 ต.ค. 61)

รศ.เสกสรรค ตนัยาภิรมย 

รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล

ผศ.ดร.มารุต ตังวัฒนาชุลีพร 

รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย 

ผศ.ดร.อานนท วงษแกว ผูรกัษาการแทนฯ

ดร.กุมุทิน ีวรสุวรรณ (ถงึ 11 พ.ย. 62) 
ผศ.ดร.สุวรรณา รศัมีขวัญ  
ผูรักษาการแทนฯ (เริม 12 พ.ย. 62) 

ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา 

ผศ.ดร.ภัทราวดี มากม ี

รศ.ดร.ประทุม มวงม ีผูรักษาการแทนฯ  
(ถึง 2 ม.ิย. 62) 

รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล (เริม 3 พ.ย. 62) 

ดร.วศนิ ยุวนะเตมีย

รศ.ดร.พิมพทอง ทองนพคุณ

ดร.ไพทูล แกวหอม

ผศ.ดร.วิชุดา จันทรขางแรม 

ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา 

 

นา

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
นางสาวชบาภรณ  มาตแมน 

รองอธิการบด ี

ผูชวยอธิการบด ี

หัวห

รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก 
รองอธกิารบดฝีายบริหาร 

 
รองอธกิารบดฝีายวิจัย 

 
4 ส.ค. 62)  

รองอธกิารบดฝีายวิจัยและนวัตกรรม 
 

รองอธกิารบดฝีายวิชาการ 
 

 
รองอธกิารบดฝีายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

 
 

รองอธิการบดฝีายกิจการนิสิต  
 

 

 
รองอธกิารบดฝีายบริหารยุทธศาสตรและ 
วางแผนพัฒนา 

 
รองอธกิารบดฝีายการคลังและทรัพยสิน 

 
รองอธกิารบดฝีายกายภาพ  

 
รองอธิการบดฝีายพัฒนาโครงสรางพืนฐาน 

 
รองอธกิารบดฝีายอำนวยการและสือสารองคกร 
รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย (เริม 5 ส.ค. 62) 

รศ.ดร.ประทุม มว
รองอธกิารบดฝีาย

 
รองอธกิารบดฝีาย

 
ผูรักษาการแทนร
เขตพัฒนาพิเศษภ

ดร.วิชญา กันบัว 
ผูชวยอธิการบดฝีายวิจัย 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายพัฒนามาตรฐานการวิจัย 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายพัฒนานวัตกรรมและ
เครือขายวิจัย 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายวิชาการ 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายทะเบียนและ 
ประมวลผลการศึกษา 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายพัฒนาหลักสูตร 
และประกนัคุณภาพ 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายกิจการนิสิต  

 
 

ผูชวยอธิการบดฝีายการคลังและกฎหมาย 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายการคลังและทรัพยสิน 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายวางแผนพัฒนา 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายกฎหมาย 
ดร.ภัทรมน สาตรักษ (เริม 5 ส.ค. 62) 

ผศ.ดร.พรรัตน แสดงหาญ (ถึง 4 ส.ค. 62)
ผูชวยอธิการบดฝีายพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายวิเทศสัมพันธ  

 
 

รองอธกิารบดฝีายพัฒนาโครงสรางพืนฐาน 
 

ผูชวยอธิการบดฝีายสือสารองคกร 
รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย (ถงึ 4 ส.ค. 62) 
ผูชวยอธิการบดฝีายอำนวยการและ 
สือสารองคกร 

 
ผูชวยอธิการบดฝีายวิทยาเขตจันทบรุ ี

 
ผูชวยอธิการบดฝีายวิทยาเขตสระแกว 

 
ดร.ชติพล ชัยมะดนั (เริม 5 ส.ค. 62) 

หมายเหต : เสนทึบ (      ) แทนสายบังคับบัญชา  เสนประ ( - - - ) แทนสายง
  * คณะกรรมการสงเสริมกิจมหาวิทยาลยัยงัไมมีการแตงตัง 

ุ 

คณะกรรมการบร ิหาร
การเงินและทรัพยสิน

รศ.ดร.สุมนต  สกลไชย 

คณะกรรมการบร ิหารงานบคุคล 
รศ.ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ

ประธานสภาวิชาการ

 
(ถงึ 4 ส.ค. 62)  

รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก
ประธานสภาวิชาการ

 
(เริม 5 ส.ค. 62)  

คณะกรรมการอุทธรณ 
รองทุกขประจํามหาวิทยาลยั 

พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ  พฤกษาพงศ
ประธานกรรมการ

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัย 

ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ
ประธานกรรมการ

 
 

นายกสภามหาวทิยาลัย 
กิตตคิุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน หัวหนาสํานักงาน 

สภามหาวิทยาลยั 
นางธนวรรณ ศกัดากัมปนาท 

สภาพนักงาน 
รศ.ดร.วิทวัส แจงเอียม
ประธานสภาพนักงาน

 
 คณะกรรมการอืน ๆ 

คณะกรรมการบร ิหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
รศ.ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ 

  
รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก

ประธานกรรมการ
 

(เริม 5 ส.ค. 62)  

คณบดี (คณะ / วิทยาลัย) ผูอํานวยการ (สถาบัน / สํานัก) วหนาสํานักงานอธิการบดี
รศ.ดร.สุกัญญา  บรูณเดชาชัย 

มวงม ี
ฝายวิทยาเขตจันทบรุ ี

 

 
ฝายวิทยาเขตสระแกว 

 

 
นรองอธิการบดีฝายกิจการ 

ศษภาคตะวันออก 
ครุุกิจโกศล (เริม 27 ส.ค. 62) 

ดร.พรรณี พิมาพันธุศรี
ผูอำนวยการสถาบันภาษา 

(เริม 1 เม.ย. 62) 
ผูอำนวยการสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล 

 

อ.วิทวัส พันธุมจินดา
ผูอำนวยการสำนกัคอมพิวเตอร

 
ผูอำนวยการสำนกับริการวิชาการ 

 
ผูอำนวยการสำนกัพัฒนานวัตกรรม 

 

- 4 ส.ค. 62) 

ริม 5 ส.ค. 62) 
ผูอำนวยการสำนกัหอสมุด 
นางวันทนา กิตศิรีวรพันธุ 

ผศ.
คณบดีคณะการจัดการและการทองเทียว 

รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก
 

 
 

คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 

คณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 
 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
 

คณบดีคณะแพทยศาสตร 
 

คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร  

 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 

คณบดีคณะโลจิสติกส  
 

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชนิสาร 

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

 
(เริม 5 ต.ค. 61) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

คณบดีวิทยาลัยการบริหารรฐั 
 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ

คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร 

คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ 
วิทยาการปญญา 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ดร.บัลลังก เนืองแสง

คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 

คณบดีคณะอัญมณี
 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร

ประธานโครงการจัดตังคณะพาณิชยศาสตร
และบริหารธุรกิจ 

อธิการบดี 
รศ.ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ

ปฏิบัตหินาทีอธิการบดี
 

(ถึง 4 ส.ค. 62)  

ายงานทีปรกึษาหรือสายประสานงาน 

คณะกรรมการสงเสริม 
กิจการมหาวิทยาลัย * 

สภาวิชาการ 
รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก
ประธานสภาวิชาการ

 
 

คณะกรรมการอืน ๆ 

ผูรักษ
รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก

ักษาการแทนอธิการบดี (เริม 5 ส.ค. 62) 
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นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท 
หัวหนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

ดร.สุกญัญา บรูณเดชาชัย 
หัวหนาสำนักงานอธิการบดี 

ผศ.ดร.ศักดิชัย เศรษฐอนวัช 
คณบดี (ถึง 1 พ.ย. 61) 

รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก 
ผูรักษาการแทนคณบดี (2 พ.ย. 61 - 30 มี.ค. 62) ู
ดร.พรรณี พิมาพันธุศรี 
คณบดี (เริม 1 เม.ย. 62) 

นพ.วิชาญ เกิดวิชัย 
คณบดี 

รศ.ดร.ภกญ.มยรุี ตันตสิิระ 
คณบดี 

ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต 
คณบดี 

อ.สัณหไชญ เอือศิลป 
คณบดี 

ผศ.นพ.พิสิษฐ พิริยาพรรณ 
คณบดี 

ดร.กฤษนัยน เจริญจติร 
คณบดี (เริม 1 ส.ค. 62) 

รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก 
ผูรักษาการแทนคณบดี (ถึง 30 ก.ค. 62) 

ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด 
คณบดี (ถึง 30 มิ.ย. 62) 
ผศ.ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ 
ผูรักษาการแทนคณบดี (1 - 31 ก.ค. 62) 
ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย
คณบดี (เริม 1 ส.ค. 62) 

รศ.วาทีเรือตรี ดร.เอกวิทย มณีธร 
คณบดี 

รศ.ดร.ณกร อินทรพยุง 
คณบดี 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
คณบดี 

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข 
คณบดี 

รศ.ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร 
คณบดี 

ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล 
คณบดี 

รศ.เสกสรรค ตันยาภิรมย 
คณบดี (เริม 5 ต.ค. 61) 

รศ.เทพศักดิ ทองนพคุณ ุ
คณบดี (ถึง 4 ต.ค. 61) 

รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกู
คณบดี 

ผศ.ดร.มารุต ตังวัฒนาชุลีพร
คณบดี 

รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย 
คณบดี 

ผศ.ดร.อานนท วงษแกว 
ผูรักษาการแทนคณบดี 

ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา 
คณบดี 

ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 
ผูรักษาการแทนคณบดี (เริม 12 

ดร.กุมุทินี วรสุวรรณ ุ ุ ุ
คณบดี (ถึง 11 พ.ย. 62) 

ดร.วศิน ยุวนะเตมยี 
คณบดี 

ดร.บลัลังก เนืองแสง 
คณบดี 

ดร.ไพทูล แกวหอม 
คณบดี 

ผศ.ดร.วิชุดา จันทรขางแรม 
คณบดี 

ย 

ะกูล 

พร 

รศ.ดร.พิมพทอง ทองนพคุณ 
คณบดี 

ญ 
12 พ.ย. 62) 

ผศ.ดร.ภัทราวดี มากม ี
คณบดี 

ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก 
ผูอำนวยการ 

รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล 
คณบดี (เริม 3 มิ.ย. 62) 

รศ.ดร.ประทมุ มวงมี ุ
ผูรักษาการแทนคณบดี (ถึง 2 มิ.ย. 62) 

ดร.พรรณี พิมาพันธุศรี 
ผูอำนวยการ 

ผศ.ดร.เกรยีงศักดิ  พราหมณพันธุ
ผูอำนวยการ 

นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ 
ผูอำนวยการ 

ดร.พิชัย  สนแจง 
ผูอำนวยการ (ถึง 31 ธ.ค. 61) 
ดร.วศิน ยุวนะเตมยี 
ผูรักษาการแทนผูอำนวยการ (1 ม.ค. 62 - 4 ส.ค. 62) 
ผศ.ดร.รชนิมุข หิรญัสจัจาเลิศพันธ 
ผูรักษาการแทนผูอำนวยการ (เริม 7 ส.ค. 62) 

อ.วิทวัส พันธุมจินดา 
ผูอำนวยการ 

ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา 
ประธาน 

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

คณะการจัดการและการทองเที่ยว คณะมนุษยศาสตและสังคมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

คณะสหเวชศาสตร วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

คณะอัญมณี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร
และบริหารธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักบริการวิชาการ

สำนักหอสมุด

สำนักพัฒนานวัตกรรม

สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล

สถาบันภาษา

สำนักคอมพิวเตอร

คณะสาธารณสุขศาสตร

วิทยาลัยการบริหารรัฐ

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร

คณะดนตรีและการแสดง คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร คณะโลจิสติกส

คณะพยาบาลศาสตร คณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตร

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร

คณะเภสัชศาสต

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

คณะวิศวกรรมศาสตร

จังหวัดชลบรุ ี
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มหาวิทยยาลัยบูรพา 

จังหวัดจันทบรุ ี จังหวัดสระแกว 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
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นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท 
หัวหนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

ดร.สุกญัญา บรูณเดชาชัย 
หัวหนาสำนักงานอธิการบดี 

ผศ.ดร.ศักดิชัย เศรษฐอนวัช 
คณบดี (ถึง 1 พ.ย. 61) 

รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก 
ผูรักษาการแทนคณบดี (2 พ.ย. 61 - 30 มี.ค. 62) ู
ดร.พรรณี พิมาพันธุศรี 
คณบดี (เริม 1 เม.ย. 62) 

นพ.วิชาญ เกิดวิชัย 
คณบดี 

รศ.ดร.ภกญ.มยรุี ตันตสิิระ 
คณบดี 

ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต 
คณบดี 

อ.สัณหไชญ เอือศิลป 
คณบดี 

ผศ.นพ.พิสิษฐ พิริยาพรรณ 
คณบดี 

ดร.กฤษนัยน เจริญจติร 
คณบดี (เริม 1 ส.ค. 62) 

รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก 
ผูรักษาการแทนคณบดี (ถึง 30 ก.ค. 62) 

ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด 
คณบดี (ถึง 30 มิ.ย. 62) 
ผศ.ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ 
ผูรักษาการแทนคณบดี (1 - 31 ก.ค. 62) 
ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย
คณบดี (เริม 1 ส.ค. 62) 

รศ.วาทีเรือตรี ดร.เอกวิทย มณีธร 
คณบดี 

รศ.ดร.ณกร อินทรพยุง 
คณบดี 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 
คณบดี 

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข 
คณบดี 

รศ.ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร 
คณบดี 

ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล 
คณบดี 

รศ.เสกสรรค ตันยาภิรมย 
คณบดี (เริม 5 ต.ค. 61) 

รศ.เทพศักดิ ทองนพคุณ ุ
คณบดี (ถึง 4 ต.ค. 61) 

รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกู
คณบดี 

ผศ.ดร.มารุต ตังวัฒนาชุลีพร
คณบดี 

รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย 
คณบดี 

ผศ.ดร.อานนท วงษแกว 
ผูรักษาการแทนคณบดี 

ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา 
คณบดี 

ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 
ผูรักษาการแทนคณบดี (เริม 12 

ดร.กุมุทินี วรสุวรรณ ุ ุ ุ
คณบดี (ถึง 11 พ.ย. 62) 

ดร.วศิน ยุวนะเตมยี 
คณบดี 

ดร.บลัลังก เนืองแสง 
คณบดี 

ดร.ไพทูล แกวหอม 
คณบดี 

ผศ.ดร.วิชุดา จันทรขางแรม 
คณบดี 

ย 

ะกูล 

พร 

รศ.ดร.พิมพทอง ทองนพคุณ 
คณบดี 

ญ 
12 พ.ย. 62) 

ผศ.ดร.ภัทราวดี มากม ี
คณบดี 

ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก 
ผูอำนวยการ 

รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล 
คณบดี (เริม 3 มิ.ย. 62) 

รศ.ดร.ประทมุ มวงมี ุ
ผูรักษาการแทนคณบดี (ถึง 2 มิ.ย. 62) 

ดร.พรรณี พิมาพันธุศรี 
ผูอำนวยการ 

ผศ.ดร.เกรยีงศักดิ  พราหมณพันธุ
ผูอำนวยการ 

นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ 
ผูอำนวยการ 

ดร.พิชัย  สนแจง 
ผูอำนวยการ (ถึง 31 ธ.ค. 61) 
ดร.วศิน ยุวนะเตมยี 
ผูรักษาการแทนผูอำนวยการ (1 ม.ค. 62 - 4 ส.ค. 62) 
ผศ.ดร.รชนิมุข หิรญัสจัจาเลิศพันธ 
ผูรักษาการแทนผูอำนวยการ (เริม 7 ส.ค. 62) 

อ.วิทวัส พันธุมจินดา 
ผูอำนวยการ 

ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา 
ประธาน 

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

คณะการจัดการและการทองเที่ยว คณะมนุษยศาสตและสังคมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

คณะสหเวชศาสตร วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

คณะอัญมณี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร
และบริหารธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักบริการวิชาการ

สำนักหอสมุด

สำนักพัฒนานวัตกรรม

สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล

สถาบันภาษา

สำนักคอมพิวเตอร

คณะสาธารณสุขศาสตร

วิทยาลัยการบริหารรัฐ

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร

คณะดนตรีและการแสดง คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร คณะโลจิสติกส

คณะพยาบาลศาสตร คณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตร

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร

คณะเภสัชศาสต

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

คณะวิศวกรรมศาสตร

จังหวัดชลบรุ ี
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มหาวิทยยาลัยบูรพา 

จังหวัดจันทบรุ ี จังหวัดสระแกว 
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ข้อมูลพื้นฐานที่สำาคัญ

ที่ตั้ง แผนที่ และการแบ่งส่วนงาน

มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยู่ภาคตะวันออก  มีที่ตั้งอยู่ใน 3 จังหวัด คือ

•	 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมือง จังหวัด

ชลบุรี มีพื้นที่ทั้งสิ้น 647 ไร่ และมีวิทยาเขต 2 แห่ง ได้แก่ 

•	 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งอยู่ที่อำาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ 450 ไร่ นอกจากนี้ยัง

มีพื้นที่ที่อำาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 776 ไร่ อำาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 179 ไร่ และอำาเภอเขาสมิง 

จังหวัดตราด 897 ไร่ 

•	 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งอยู่ที่อำาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อที่ 1,369 ไร่
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จำานวนหลักสูตร/สาขาวิชา

ในปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมีส่วนงานวิชาการ 27 คณะ 5 วิทยาลัย และ 1 โครงการจัดตั้ง

มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 229 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 109 หลักสูตร ปริญญาโท 79 

หลักสูตร และปริญญาเอก 41 หลักสูตร  มหาวิทยาลัยบูรพา มีการประเมินในระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA 

(นอกจากคณะแพทยศาสตร์ ที่ใช้เกณฑ์ WFME: World Federation of Medical Education ที่ใช้กับหลักสูตร

แพทยศาสตรท์ัว่ประเทศ และวทิยาลยัพาณิชยศาสตรท์ีใ่ชเ้กณฑ ์ABEST21: The Alliance on Business Education 

and Scholarship for Tomorrow, a 21st Century Organization ของประเทศญีปุ่น่ทีใ่หก้ารรับรองมาตรฐานการ

เรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ) โดยในปีการศึกษา 2561 มีหลักสูตรที่  ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 99.14 และไม่ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 0.86 (ไม่รวมหลักสูตรที่ของดรับและขอยกเลิกหลักสูตร) สาเหตุที่หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การกำากับมาตรฐาน

หลักสูตรนั้น เนื่องจากจำานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีไม่ครบตามเกณฑ์ คือ มีอาจารย์ลาออกระหว่างภาคการ

ศึกษา หรือลาไปศึกษาต่อ
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ในปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมีส่วนงานวิชาการ 27 คณะ 5 วิทยาลัย และ 1 โครงการจัดตั้ง 

มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 229 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 109 หลักสูตร ปริญญาโท 79 
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จำานวนนิสิต

ปกีารศกึษา 2562 มหาวทิยาลยับรูพามจีำานวนนสิิตใหม ่8,954 คน  เปน็ระดับปริญญาตร ี8,343 คนปริญญาโท 

537 คน และปรญิญาเอก 74 คน จะเหน็ไดว้า่ จำานวนนสิิตได้ลดลงอยา่งต่อเนือ่งมาต้ังแต่ป ี2558 - 2560 การรับนสิติ

ในระดบัปรญิญาตรี รบัไดส้งูกวา่เป้าหมายมาตลอด โดยปกีารศกึษา 2562 รบัได้มากกวา่แผนการรบันสิติรอ้ยละ 30.62 

สว่นการรบันิสติในระดบับัณฑิตศกึษา มีแนวโนม้ลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง ในปกีารศกึษา 2562 รบันสิติระดบัปรญิญาโทได้

น้อยกว่าแผนการรับนิสิตถึงร้อยละ 72.02 และรับนิสิตระดับปริญญาเอกได้น้อยกว่าแผนการรับนิสิต ร้อยละ 72.28
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จำนวนนิสิต 

 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพามีจ านวนนิสิตใหม่ 
8,954 คน  เป็นระดับปริญญาตรี 8,343 คนปริญญาโท 537 คน และปริญญาเอก 74 คน จะเห็นได้ว่า 
จำนวนนิสิตได้ลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 - 2560 การรับนิสิตในระดับปริญญาตรี รับได้สูงกว่า
เป้าหมายมาตลอด โดยปีการศึกษา 2562 รับได้มากกว่าแผนการรับนิสิตร้อยละ 30.62 ส่วนการรับนิสิตใน
ระดับบัณฑิตศึกษา มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2562 รับนิสิตระดับปริญญาโทได้น้อยกว่า
แผนการรับนิสิตถึงร้อยละ 72.02 และรับนิสิตระดับปริญญาเอกได้น้อยกว่าแผนการรับนิสิต ร้อยละ 72.28 

 
แผนภูมิที่ 1 - 2 แนวโน้มจำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558-2562 

ที่มา : กองบริการการศึกษา และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
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แผนภูมิที่ 1 - 2 แนวโน้มจำานวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558-2562

ที่มา : กองบริการการศึกษา และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 



รายงานประจำาปี 2562
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า

27

 
 

รายงานประจำปี  พ.ศ.  2562  15 
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 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพาติดอันดับความนิยม Top 5 สาขาที่มีคนสมัครมากที่สุด TCAS62  

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับความนิยมในอันดับที่ 2 และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับความนิยมในอันดับที่ 4

อันดับที่
1

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อันดับที่
2

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อันดับที่
3

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับที่
4

สาขาวิชานิติศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์)คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับที่
5

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพามีจำานวนนิสิตท้ังหมด 33,718 คน เป็นระดับปริญญาตรี 30,699 คน

ปริญญาโท 2,200 คน และปริญญาเอก 819 คน จะเห็นได้ว่า จำานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษาลดลงอย่างต่อ

เนือ่งตัง้แตป่ ี2558 เป็นตน้มา เมือ่เปรยีบเทยีบจำานวนนสิิตทัง้หมดปกีารศกึษา 2562 กบัปกีารศกึษา 2561 พบวา่ นสิติ

ระดบัปรญิญาตรลีดลง ร้อยละ 3.16  ระดบัปรญิญาโท ลดลงรอ้ยละ 25.20 และระดบัปรญิญาเอกลดลง ร้อยละ 20.72 
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 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพาติดอันดับความนิยม Top 5 สาขาที่มีคนสมัครมากที่สุด 
TCAS62  รอบที่ 4 การรับแบบ Admission โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับความนิยมในอันดับที่ 2 และ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับความนิยมในอันดับที่ 4 
อันดับท่ี 

1  
พยาบาลศาสตรบัณฑิต   
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อันดับท่ี 

2  
พยาบาลศาสตรบัณฑิต   
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

อันดับท่ี 

3  
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อันดับท่ี 

4  
สาขาวิชานิติศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อันดับท่ี 

5  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพามีจ านวนนิสิตทั้งหมด 
33,718 คน เป็นระดับปริญญาตรี 30,699 คนปริญญาโท 2,200 คน และปริญญาเอก 819 คน จะเห็น
ได้ว่า จำนวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เมื่อเปรียบเทียบ
จำนวนนิสิตทั้งหมดปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2561 พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีลดลง ร้อยละ 3.16  
ระดับปริญญาโท ลดลงร้อยละ 25.20 และระดับปริญญาเอกลดลง ร้อยละ 20.72  
 

 
แผนภูมิที่ 1 - 6 แนวโน้มจำนวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2558-2562 

ที่มา : กองบริการการศึกษา และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   
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แผนภูมิที่ 1 - 6 แนวโน้มจำานวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2558-2562

ที่มา : กองบริการการศึกษา และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
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จำานวนบุคลากร

มหาวิทยาลัยบูรพามีพนักงานมหาวิทยาลัย 3,483 คน จำาแนกเป็นคณาจารย์ 1,532 คน (ร้อยละ 43.99) และ

สนับสนุนวิชาการ 1,951 คน (ร้อยละ 56.01) ในปีงบประมาณปี 2562  มีคณาจารย์ประจำาได้รับการอนุมัติให้ดำารง

ตำาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น จำานวน 67 คน โดยมีคณาจารย์ดำารงตำาแหน่งอาจารย์ 1,133 คน (ร้อยละ 73.96) ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์333 คน (ร้อยละ 21.74) และรองศาสตราจารย ์66 คน (รอ้ยละ 4.31)  คณาจารยป์ระจำามวีฒุกิารศกึษา

ระดับปริญญาเอกมากที่สุด 856 คน (ร้อยละ 55.87) รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาโท 542 คน (ร้อยละ 35.87) และ

ระดับปริญญาตรี 134 คน (ร้อยละ 8.75)  สำาหรับพนักงานสนับสนุนวิชาการ มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

มากที่สุด 969 คน (ร้อยละ 49.67) รองลงมาได้แก่ ระดับตำ่ากว่าปริญญาตรี 548 คน (ร้อยละ 28.09) ระดับปริญญา

โท 288 คน (ร้อยละ 19.89) ระดับปริญญาเอก 33 คน (ร้อยละ 1.69) วุฒิการศึกษาอื่น ๆ  11 คน (ร้อยละ 0.56) และ

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 คน (ร้อยละ 0.10)
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จำนวนบุคลากร 
 มหาวิทยาลัยบูรพามีพนักงานมหาวิทยาลัย 3,483 คน จำแนกเป็นคณาจารย์ 1,532 คน (ร้อยละ 
43.99) และสนับสนุนวิชาการ 1,951 คน (ร้อยละ 56.01) ในปีงบประมาณปี 2562  มีคณาจารย์ประจำได้รับ
การอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น จำนวน 67 คน โดยมีคณาจารย์ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1,133 คน 
(ร้อยละ 73.96) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 333 คน (ร้อยละ 21.74) และรองศาสตราจารย์ 66 คน (ร้อยละ 4.31)  
คณาจารย์ประจำมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกมากท่ีสุด 856 คน (ร้อยละ 55.87) รองลงมาได้แก่ ระดับ
ปริญญาโท 542 คน (ร้อยละ 35.87) และระดับปริญญาตรี 134 คน (ร้อยละ 8.75)  สำหรับพนักงานสนับสนุน
วิชาการ มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด 969 คน (ร้อยละ 49.67) รองลงมาได้แก่ ระดับต่ำกว่า
ปริญญาตรี 548 คน (ร้อยละ 28.09) ระดับปริญญาโท 288 คน (ร้อยละ 19.89) ระดับปริญญาเอก 33 คน  
(ร้อยละ 1.69) วุฒิการศึกษาอ่ืน ๆ 11 คน (ร้อยละ 0.56) และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 คน (ร้อยละ 0.10) 

 
แผนภูมิที่ 1 - 7 จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558-2562 

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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คณาจารย์ สนับสนุนวิชาการ

แผนภูมิที่ 1 - 7 จำานวนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558-2562

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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จำานวนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีอำานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ

ทั่วไปของมหาวิทยาลัย  โดยการกำาหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ออกข้อ

บังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงกำาหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการ

จัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น อนุมัติการต้ังงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของ

มหาวิทยาลัย

ปงีบประมาณ 2562 มหาวทิยาลยับูรพาไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาล จำานวน 2,283.77 ลา้นบาท 

และมีงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำานวน 2,696.49 ล้านบาท สัดส่วนงบประมาณจากรัฐบาลต่องบประมาณ

เงินรายได้เท่ากับ 46 ต่อ 54  มหาวิทยาลัยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 5,289.14 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย 4,357.00 ล้านบาท 

ส่งผลให้ปีงบประมาณ 2562 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 932.14 ล้านบาท

18 รายงานประจำปี  พ.ศ.  2562  

 

จำนวนงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแล

กิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  โดยการกำหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนด
นโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอ่ืน อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับ
และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จำนวน 2,283.77  
ล้านบาท และมีงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน 2,696.49 ล้านบาท สัดส่วนงบประมาณจากรัฐบาล
ต่องบประมาณเงินรายได้เท่ากับ 46 ต่อ 54  มหาวิทยาลัยมีรายไดร้วมทั้งสิ้น 5,289.14 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย 
4,357.00 ล้านบาท ส่งผลให้ปีงบประมาณ 2562 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 932.14 ล้านบาท 

 
แผนภูมิที่ 1 - 8 จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558-2562 

ที่มา : งบแสดงผลการดำเนินงาน 
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รายได้ ค่าใช้จ่าย

แผนภูมิที่ 1 - 8 รายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2558-2562

ที่มา : งบแสดงผลการดำาเนินงาน
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การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีมติสำาคัญ ดังนี้

 1. มตเิอกฉนัทใ์หข้อพระราชทานทลูถวายปรญิญานติศิาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ประจำาปกีารศกึษา 

2560 แด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

 2. มติเห็นชอบให้ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และเสนอ

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร เพ่ือนำาความกราบบงัคมทูลใหท้รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่

ตั้งต่อไป 

 3. มติแต่งตั้ง รศ.ดร.วัชรินทร์  กาสลัก เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ ตั้งแต่

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

 4. มติเห็นชอบรายงานและข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ในการจัดระเบียบและ

แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ และมอบให้มหาวิทยาลัยดำาเนินการต่อไป

 5. เหน็ชอบใหจ้ดัประชมุสมัมนาองคาพยพของสภามหาวทิยาลยั ซึง่นบัเปน็ครัง้แรกของการจดัประชุม

สัมมนา

 6. รับทราบผลการจัดอันดับ QS University Ranking Asia ปี 2562 ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยบูรพาอยู่

อันดับที่ 401-450

 7. มติเห็นชอบให้สภามหาวิทยาลัยบูรพาดำาเนินการสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 

2562 

 8. มติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงระบบและกลไกในการรับนิสิตใหม่ ให้มีมาตรฐานเป็นไปตาม

แผนที่ได้รับอนุมัติ 

 9. มติแต่งตั้งและให้มีการติดตามประเมินผู้บริหารระดับรองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานอย่าง          

ต่อเนื่อง

 ความเปน็มาและผลการดำาเนนิงานของคณะกรรมการปฏบิตัหินา้ทีแ่ทนสภามหาวทิยาลยับรูพา ไดป้รากฏใน

หัวข้อดังต่อไปนี้

ความเป็นมา

 อนุสนธิคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง การ

จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 2/2559 

เรื่อง การกำาหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และคำาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. 

1441/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำาสั่งให้ผู้ดำารงตำาแหน่งพ้นจาก

การปฏิบัติหน้าที่ และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยโดยได้แต่งตั้ง รศ.ดร.อานนท์  เที่ยงตรง และคณะ 

เปน็คณะบคุคลปฏบิตัหินา้ทีแ่ทนสภามหาวทิยาลัยบรูพา และในคำาส่ังเดียวกนัได้แต่งต้ังให ้รศ.ดร.สมนกึ ธรีะกลุพศิทุธิ ์

เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล ในขณะเดียวกัน คณะ

บุคคลปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยบูรพา ตามมาตรา 20 ของพระราช
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บญัญติัมหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 2550 เพ่ือกำากับดูแลใหภ้ารกจิของมหาวทิยาลยัเจรญิกา้วหนา้ตอ่ไปโดยไมห่ยดุชะงกั 

ผลการดำาเนนิงานทีผ่า่นมาของคณะบุคคลปฏิบัตหินา้ทีแ่ทนสภามหาวทิยาลัยบรูพา สามารถขบัเคลือ่นใหม้หาวทิยาลยั

บูรพา ดำาเนินการได้ปรกติอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน มหาวิทยาลัยบูรพามีความก้าวหน้าในการดำาเนินภารกิจ

ต่าง ๆ รวมทั้งมีพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทำานุบำารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในด้านการประกันคุณภาพ ในระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 มหาวิทยาลัยบูรพา

ใช้ระบบ CUPT QA และในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป เริ่มใช้ระบบ EdPEx และได้ออกข้อบังคับว่าด้วยระบบ หลัก

เกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงฉบับใหม่

 ในด้านการยกระดับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพาได้นำาเสนอข้อมูลเพ่ือเข้าสู่การจัดอันดับ

มหาวทิยาลยัระดบันานาชาตผิลปรากฏว่าปี 2019 มหาวทิยาลยับรูพาได้รบัการจดัอนัดบัโดย QS University Ranking 

อันดับที่ 16 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

 ในดา้นการบรหิารมกีารออกขอ้บงัคบัและการปรบัปรงุระเบยีบตา่ง ๆ  เกีย่วกับโครงสรา้งและการบรหิารหนว่ย

งาน การบริหารงานบุคคล การแต่งตั้งบุคคล การสรรหาอธิการบดีและเสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

การปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานประเภทผู้บริหาร การออกข้อบังคับว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยบูรพามั่นคง การ

เงินและการตรวจสอบ และการแสวงหารายได้ในภาพรวม มหาวิทยาลัยบูรพา 

มีการดำาเนินงานตามปรกติ มีระบบการบริหารงานและองคาพยพที่ทำาให้มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าไปได้โดย

ไมห่ยดุชะงัก อยา่งไรกด็ ีสิง่ทีม่หาวทิยาลยับรูพาจะตอ้งปรบัตวัทนัตอ่การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ และพฒันาตนเอง

ให้สมกับมหาวิทยาลัยหลักของ EEC โดยเป็นกำาลังหลักด้านการพัฒนากำาลังคนให้ประสบความสำาเร็จให้จงได้ (ราย

ละเอียดปรากฏในสารมหาวิทยาลัยบูรพา มีนาคม 2562, 4-7)

 ต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รศ.ดร.อานนท์  เที่ยงตรง ได้ขอลาออกจากตำาแหน่งประธานกรรมการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามมติในการประชุม ครั้งที่ 

13/2561 เมื่อวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2561 จึงแต่งตั้งคณะบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา จาก

กรรมการทีเ่หลอือยู ่จำานวน 9 คน โดยม ีศ.กิตตคิณุ ดร.สมหวงั พิธยิานวุฒัน ์เปน็ประธานกรรมการ ดงัคำาสัง่กระทรวง

ศึกษาธิการ ที่ สกอ. 1320/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 

ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป คณะบุคคลฯ ดังกล่าว ได้สานต่อเจตนารมณ์ของ รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง รวมทั้งคณะ

บคุคลปฏิบตัหิน้าทีแ่ทนสภามหาวทิยาลยับูรพาทกุคนไดอ้ทิุศตนเพือ่มหาวทิยาลยัอยา่งเตม็กำาลงัความสามารถ จนนำา

มหาวิทยาลัยบูรพาสู่สถานการณ์ปรกติ 

 ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์)  

ได้ขอลาออกจากตำาแหน่ง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา มีมติรับทราบ ตามมาตรา 29 (2) 

ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 และแต่งตั้งให้ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาให้

เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และอยู่ระหว่างเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นผู้รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 

 ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) ในการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล รวมทั้งส่งเสริมกำากับดูแลให้
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มหาวิทยาลัยบูรพาจัดการศึกษาอย่างได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ และมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เป็น

มหาวิทยาลัยที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ดังจะนำาเสนอในหัวข้อต่อไป

ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายชื่อของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 

 ตามคำาสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คำาสั่ง กระทรวงศึกษาธิการที่ สกอ. 1320/2561 สั่ง ณ 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย

 1.  ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน์   ประธานกรรมการ

 2.  ศาสตราจารย์สุรพล  นิติไกรพจน์    กรรมการ

 3.  ศาสตราจารย์สุนทร  บุญญาธิการ    กรรมการ

 4.  รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย    กรรมการ

 5.  รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   กรรมการ

 6.  นายบุญปลูก  ชายเกตุ         กรรมการ

 7.  พลตำารวจตรี นายแพทย์ชุมศักดิ์  พฤกษาพงษ์  กรรมการ

 8.  รองศาสตราจารย์สนธิ  เตชานันท์    กรรมการ

 9.  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรรมการและเลขานุการ

สถิติการประชุมของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) มีการประชุมรวม 14 ครั้ง โดยเฉลี่ย

มีกรรมการเข้าประชุม จำานวน 8 คน จาก 9 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 การประชุมที่มีไม่

ตำ่ากว่ากรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 80 มีจำานวน 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 71.43 ซึ่งตำ่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 

80 ดงันัน้ สถติกิารเขา้ประชมุของคณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนสภามหาวทิยาลยับรูพา ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. 

2562 เป็น 89/71
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ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำาแนกผลงานที่ได้ปฏิบัติตามอำานาจหน้าที่   
ตามมาตรา 21 (1) – 21 (20) ประกอบด้วย

การกำาหนดนโยบายและแผนพฒันามหาวิทยาลัย เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์โดยคณะกรรมการปฏิบตัหินา้ที่

แทนสภามหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการ ดังนี้

 1)  ชะลอการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน สำานักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา โดยอาศัยอำานาจตาม

ขอ้ 5 ของขอ้บังคบัมหาวทิยาลยับรูพา วา่ดว้ยการกำาหนดตำาแหนง่ คณุสมบตั ิวธิกีารสรรหา อำานาจ

และหน้าที่ และการพ้นจากตำาแหน่งของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2561

 2)  รายงานผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดยรายงาน

ประเด็นที่สำาคัญ

 3)  มอบหมายให้อธิการบดีพิจารณากรณีการพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เป็นเมือง

อัจฉริยะ ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการฯ   

 4)  รบัทราบผลการดำาเนนิงานโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาเขตพฒันาพเิศษ ภาคตะวนัออก (EEC) 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใหข้อ้สงัเกตวา่ มหาวทิยาลยับรูพาควรกำาหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบ

และมคีณะทำางานในการดำาเนนิงานโครงการโดยเฉพาะ พรอ้มทัง้ควรจดัตัง้สำานกังานหรอืศนูยใ์นการ

ปฏิบัติงานดังกล่าว

 5)  เห็นชอบโครงสร้างสำานักงานสภามหาวิทยาลัย และการแต่งตั้งรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภา

มหาวิทยาลัยปฏิบัติงานเต็มเวลา คนแรก คือ อาจารย์ ดร.เจริญ  ชินวานิชย์เจริญ คนท่ีสองคือ  

ผศ.ดร.วิมลรัตน์  จตุรานนท์

 6)  ให้มีผู้รับผิดชอบการเป็นมหาวิทยาลัยหลักของ EEC

 7)  ประเด็นสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาพึงปฏิบัติ

 8)  มอบให้มหาวิทยาลัยดำาเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดระเบียบและแก้ไข

ปัญหาธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยบูรพา

การออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 1) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ และพื้นท่ีภายใน - ภายนอกอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและ                  

การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561

 2) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร ห้องประชุม  

ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561

 3) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม และ
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ห้องเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561   

 4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงาน และ

การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2561

 5) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับรูพา วา่ด้วยการบริหารงานบคุคลของมหาวทิยาลัย (ฉบบัที ่12) พ.ศ. 2561

 6) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2561

 7) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดงานประชุมวิชาการของสถาบัน   

เครือข่าย เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2561

 8) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิต

ศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

 9) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทักษะคอมพิวเตอร์มาตรฐาน

สากล พ.ศ. 2561

 10) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

 11) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราค่าเข้าชมสถานเล้ียงสัตว์นำ้าเค็ม สถาบันวิทยาศาสตร์ทาง

ทะเล พ.ศ. 2561

 12) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการที่มีลักษณะประจำา พ.ศ. 2561

 13) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารร้านค้าของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

 14) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

 15) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำาหรับนิสิต

ภาคปกติ (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2561

 16) ข้อบังคบัมหาวทิยาลยับูรพา ว่าด้วยคณุสมบติั หลกัเกณฑ ์วธีิการ แต่งต้ังและถอดถอนผูด้ำารงตำาแหนง่

ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

 17) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการห้องออกกำาลังกาย และห้อง

กิจกรรมเข้าจังหวะและโยคะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562

 18) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสถาบันศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก พ.ศ. 2562

 19)  ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ (ฉบับที่ 5)     

พ.ศ. 2562

 20) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และทักษะ

ภาษาอังกฤษ สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
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 21) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย 

ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2562

 22) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจำาหน่ายหนี้สูญ พ.ศ. 2562

 23) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562

 24) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย 

ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2562

 25) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำาหรับนิสิตที่

เข้าศกึษาใหม ่หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ วทิยาลยัวทิยาการวจิยัและวทิยาการปญัญา พ.ศ. 2562

 26) ระเบยีบมหาวทิยาลยับรูพาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละอตัราคา่ธรรมเนยีมการใช้หอ้งบรรยายหอ้งปฏิบัติ

การ ห้องประชุม และสถานที่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562

 27) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำาเนินงานของ

มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2562

 28) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

กรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำาเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง พ.ศ. 2562

 29) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย 

ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2562

 30) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย 

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะดนตรีและการแสดง พ.ศ. 2562

 31) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย 

สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของทุกส่วนงาน พ.ศ. 2562

 32) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำาหรับนิสิต

ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562

 33) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำาหรับนิสิต

ภาคปกติ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2562

 34) ระเบยีบมหาวทิยาลยับรูพา วา่ดว้ยการบรกิารกายภาพบำาบดัและอตัราคา่บรกิารศนูยว์จิยัและบรกิาร

วิชาการสหเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2562

 35) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิต

ศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 36) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการแสดง 

(PA1) หอ้งปฏบัิตกิารดนตร ี(PA2) และอปุกรณต์า่ง ๆ  คณะดนตรีและการแสดง มหาวทิยาลยับรูพา 
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พ.ศ. 2562

 37) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 

2562

 38) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย 

ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2562

 39) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย 

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 40) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำาหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 41) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย 

ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2562

 42) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิต

ศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

 43) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

 44) ระเบยีบมหาวทิยาลยับรูพา วา่ด้วยขอ้กำาหนดและแนวทางการดำาเนนิการด้านจริยธรรมการวจิยัใน

มนุษย์ พ.ศ. 2562

 45) ระเบยีบมหาวทิยาลยับรูพา วา่ด้วยขอ้กำาหนดและแนวทางการดำาเนนิการด้านจริยธรรมการวจิยัใน

สัตว์ พ.ศ. 2562

 46) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยข้อกำาหนดและแนวทางการดำาเนินการเพื่อ  ความปลอดภัยทาง

ชีวภาพในงานวิจัย พ.ศ. 2562

 47) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าบริการบำาบัดรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

บูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 48) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำาหรับนิสิต

ภาคปกติ (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2562

 49) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารร้านค้าของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 50) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำาหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 51) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยว่าด้วยสถาบันขงจื่อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 52) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยรายการและอัตราค่าบริการของศูนย์บริการการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร พ.ศ. 2562
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 53) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในระหว่าง

ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำานาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2562

 54) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2562

 55) ประกาศมหาวทิยาลยับูรพา เร่ือง  เปา้หมายการดำาเนนิงานของวทิยาลยันานาชาติ ปญัหาท่ีต้องการ

ให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ปี 2562 

 56) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำาเนินงานของคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศ

ร ปัญหาท่ีต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัย

ภูเบศร ปี 2562

 57) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เป้าหมายการดำาเนินงานของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

ปญัหาทีต่อ้งการให้แกไ้ข และคณุลกัษณะท่ีพงึประสงคข์องคณบดคีณะการจดัการและการทอ่งเทีย่ว 

ปี 2561

 58) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำาเนินงานของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปัญหา

ที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปี 2562

 59) ประกาศมหาวทิยาลยับรูพา เรือ่ง  เปา้หมายการดำาเนนิงานของคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ปี 2562

 60) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำาเนินงานของสถาบันภาษา ปัญหาที่ต้องการให้

แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อำานวยการสถาบันภาษา ปี 2562 

 61) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำาเนินงานของสำานักหอสมุด ปัญหาที่ต้องการให้

แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อำานวยการสำานักหอสมุด ปี 2562

 62) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง 

กำาหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

 63) เห็นชอบ (ร่าง) สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำาแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

 64) เห็นชอบ (ร่าง) คำารับรองการปฏิบัติงานในตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

 65) เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับ (1) Enago ประเทศ

สหรัฐอเมริกา (2) NISADE-NISEKO AL PINE DEVELOPMENTS ประเทศญี่ปุ่น (3) Sunshin 

University ประเทศเกาหลีใต้ (4) Udayana University ประเทศอินโดนีเซีย (5) ALIBABA.COM 

Singapore E-commerce Private Limited) 

 66) เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส่วนงานของมหาวิทยาลัยบูรพากับ             

ต่างประเทศ ดังนี้
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 (1) คณะศิลปกรรมศาสตร์กับ Beijing Silk Road Xinya Cultural Exchange Center 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

 (2) คณะสหเวชศาสตร์ กับ National Chung Cheng University, Taiwan และUdayana 

University ประเทศอินโดนีเซีย

 (3) คณะพยาบาลศาสตร์ กับ Pham Ngoc Thach University of Medicine สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม และ Politechnic Health Minesty of Surabaya สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย

 (4) คณะเทคโนโลยีการเกษตร กับ Jeducation Co.,Ltd ประเทศญี่ปุ่น

 (5) วิทยาลัยนานาชาติ กับ Kanda Institute of Foreign Languages (KIFL) ประเทศญี่ปุ่น  

Sekolah Tinngi Pariwisata Sahid Surakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  NISADE-NISEKO 

ALPINE DEVELOPMENTS ประเทศญี่ปุ่น University of Communication สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และ Trisakti School of Management สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 (6) คณะวิทยาศาสตร์ กับ Graduate School of Natural Science and Technology และ 

Research Institute for Interdisciplinary Science Okayama University ประเทศญีปุ่น่ 

และกับ Graduate School of Horticulture CHIBA University  ประเทศญี่ปุ่น 

 (7) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล กับ Tokai University ประเทศญี่ปุ่น Karmo Aqurium 

ประเทศญี่ปุ่น และ Enoshima Aqurium ประเทศญี่ปุ่น

 (8) วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กับ Ajeenkya Dy Patil University ประเทศอินเดีย

 (9) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กับ Ho Chi MUh City University of Sport  สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม

 (10) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับ Pusan National University สาธารณรัฐเกาหลี  

Sungshin University ประเทศเกาหลีใต้  และ Daejin  University สาธารณรัฐเกาหลี 

 (11) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ Kunming  University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

Tokai University ประเทศญี่ปุ่น  และ Karmo  Aquarium ประเทศญี่ปุ่น

 (12) คณะเภสัชศาสตร์ กับ Tagum  Doctors Hospital  ประเทศฟิลิปปินส์

 (13) คณะพยาบาลศาสตร์ กับ Wakayama medical University ประเทศญี่ปุ่น

 (14) วิทยาลัยนานาชาติ กับ The College of Economics and Management, Chungnum  

National University สาธารณรัฐเกาหลี  National Kaohsiung University of                   

Science and Technology (NKUST)  และ Ming Chuan University of Taiwan ประเทศ

สาธารณรัฐไต้หวัน

 (15) คณะโลจิสติกส์ กับ Dalian Maritime University และ Yunnan Vocational College of 

Transportation สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 (16) คณะการจัดการและการท่องเที่ยว กับ Universite de Montpeliier สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
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และ Multimedia University ประเทศมาเลเซีย

 (17) โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำาเพ็ญ” กับ Kunming Foreign Language School (KFLS) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 (18) คณะเทคโนโลยีการเกษตร กับ Jeducation Co., Ltd ประเทศญี่ปุ่น

 (19) สถาบันวทิยาศาสตรท์างทะเล มหาวทิยาลยับรูพา กบั Enoshima Aquarium ประเทศญีปุ่น่

 (20) คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์กับโรงเรียนพลโลก ราชอาณาจักรกัมพูชา

 

การอนุมัติให้ปริญญา และปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้

 1)  ขอพระราชทานทูลถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำาปีการศึกษา 2560 แด่

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

 2)  อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและ

ภาคพิเศษ ประจำาภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 จำานวน 8,228 คน

  3)  อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำาภาคต้น ปีการศึกษา 2561 

จำานวน 1 คน 

 4)  อนมุตักิารใหป้รญิญาแกผู่ส้ำาเรจ็การศกึษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำาภาคการ

ศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 จำานวน 4,567 คน

 5)  อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและ

ภาคพิเศษ ประจำาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 จำานวน 1,792 คน

 6)  อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและ

ภาคพิเศษ ประจำาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 จำานวน 1,244 คน

 

แตง่ตัง้และถอดถอน ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ รองศาสตราจารย ์รองศาสตราจารยพ์เิศษ ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ดังนี้

 1) อนุมัติกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ จำานวน 2 

ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน 7 ราย และไม่อนุมัติการกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ จำานวน 

3 ราย

 2) อนุมัติเทียบเคียงสาขาวิชาตำาแหน่งทางวิชาการที่เคยกำาหนด จำานวน 38 ราย 

 3)  อนุมัติกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการเพ่ือแต่งต้ังบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน 

6 ราย 

 4) อนุมัติการเทียบเคียงสาขาวิชาตำาแหน่งทางวิชาการที่เคยกำาหนด จำานวน 16 ราย 
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 5) อนุมัติกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ จำานวน 2 

ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน 9 ราย และไม่อนุมัติกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ จำานวน 1 

ราย

 6) เห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.พ.อ. ในกลุ่มสาขา

วิชาแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ จำานวน 36 คน และกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ จำานวน 

61 คน

 7) อนมุัตกิารกำาหนดตำาแหนง่ทางวชิาการเพือ่แตง่ตัง้บคุคลใหด้ำารงตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ จำานวน 

1 ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน 2 ราย 

 8) อนุมัติการเทียบเคียงสาขาวิชาตำาแหน่งทางวิชาการ จำานวน 65 ราย

 9) อนมุตักิารกำาหนดตำาแหนง่ทางวิชาการใหด้ำารงตำาแหนง่รองศาสตราจารย ์จำานวน 2 ราย และผูช่้วย

ศาสตราจารย์ จำานวน 9 ราย

 10) อนมุตักิารกำาหนดตำาแหนง่ทางวิชาการใหด้ำารงตำาแหนง่รองศาสตราจารย ์จำานวน 2 ราย และผูช่้วย

ศาสตราจารย์ จำานวน 11 ราย และไม่อนุมัติ จำานวน 3 ราย

 11) อนุมัติการกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ ตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ จำานวน 3 ราย

และตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน 14 ราย และเทียบเคียง จำานวน 2 ราย

 12) อนุมัติการเทียบเคียงสาขาวิชาตำาแหน่งทางวิชาการที่เคยกำาหนดไปแล้ว จำานวน 35 ราย

การอนุมัติหลักสูตรการศึกษา และการเปิดสอน รวมทั้งปรับปรุง การยุบรวม หรือ การยกเลิกหลักสูตร    

การศึกษา

 1) อนุมัติหลักสูตรใหม่จำานวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

และการแสดง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรม

สร้างสรรค์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชย์นาวี

 2) อนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 18 หลักสูตร จำาแนกเป็นหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรี จำานวน 9 

หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำานวน 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จำานวน 5 หลักสูตร

 3) อนมุตั ิยกเลกิ หรอืปิดหลกัสตูรจำานวน 5 หลกัสตูร เปน็หลกัสูตรระดับปรญิญาตร ี1 หลกัสตูร ระดบั

ปริญญาโท 2 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร

 4) อนมุตักิารเปลีย่นแปลงอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร จำานวน 45 หลกัสตูร ซ่ึงเปน็หลกัสูตรทกุระดบั

การศึกษาทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี

 5) อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตาม สมอ.08 จำานวน 14 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

10 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท 4 หลักสูตร
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 6) อนุมัติการปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร

 7) อนมุตักิารเปดิรบันสิติระดบัปรญิญาโท หลักสูตรบริหารธรุกจิปริญญามหาบณัฑิต หลักสูตรปรับปรงุ 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561

การออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ดังนี้

 1) ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2556 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความในข้อ 10 วรรคสาม แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหาร

งานบุคคลของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2556 เป็นบทบัญญัติยกเว้นมิให้นำาส่วนที่เกี่ยวกับอายุไม่

เกินหกสิบปีบริบูรณ์ มาใช้บังคับกับผู้ดำารงตามข้อ 12 (3) (ก) (ข) (ค) และ (ง) เฉพาะที่เป็นหัวหน้า

สว่นงานและรองหวัหนา้สว่นงานตามมาตรา 9 (3) และ (4) แหง่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยับรูพา 

พ.ศ. 2550 มิได้เป็นการขัดกับความในข้อ 58 แห่งข้อบังคับฉบับเดียวกันแต่อย่างใด

 2) เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับ

ที่ 12)  พ.ศ. 2561 แล้ว เห็นว่า (ร่าง) ระเบียบดังกล่าวเป็นการยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นไปตามคำาพิพากษา

ศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขแดงที่ บ.17/2560 ประกอบกับคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน

สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ 21/2560 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบ

ไมต่อ้งอทุธรณค์ำาพพิากษาดงักลา่วและใหย้กเลกิขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับรูพาวา่ดว้ยการบรหิารงาน

บุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 

การกำาหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดการแหล่งเงินทุนและทรัพยากรอื่น โดยคณะ

กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการ ดังนี้

    1) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารร้านค้าของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

 2) อนุมตัใิห้คณะกรรมการจดัหารายได ้หรอืผลประโยชนจ์ากทีร่าชพสัดฯุ นำาเสนอรา่งสญัญาใหใ้ชพ้ืน้ที่

มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อตั้งเป็นที่ทำาการธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยบูรพา 

เข้าที่ประชุมคณะกรรมการร่าง และกล่ันกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย

บูรพา และนำาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุฯ อีกครั้ง

 3) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราค่าเข้าชมสถานเลี้ยงสัตว์นำ้าเค็ม สถาบัน

วิทยาศาสตร์ทางทะเล พ.ศ. 2561

 4) เหน็ชอบ (รา่ง) ระเบยีบมหาวทิยาลัยบรูพา วา่ด้วยการเกบ็คา่ธรรมเนยีมการจัดงานประชมุวชิาการ

ของสถาบันเครือข่าย เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2561  

 5) เห็นชอบกรณีส่วนงานขอยกเว้นการส่งเงินสมทบกองทุนส่วนงานและกองทุนวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยบูรพา ให้มหาวิทยาลัยบูรพาดำาเนินการลงบัญชีค้างจ่ายการดำาเนินการเบิกเงินสมทบ
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ตามเล่มงบประมาณปี 2561 (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ, วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์)

 6) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้อง

ประชุม และห้องเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561

 7) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร 

ห้องประชุม ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2561

 8) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้อง

ประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และพื้นที่ภายใน - ภายนอกอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการ

จัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561

 9) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2562 

  

การออกข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดย

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการ ดังนี้

 1) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2562

 2) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

แบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

  

การอนุมัติตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

        1) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการงบประมาณของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2561 

 2) เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดทำางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และให้เพิ่มคำาว่า “มหาวิทยาลัยหรือระหว่าง

ส่วนงาน แล้วแต่กรณี” ในตอนท้ายของ ข้อ 3.2 ของ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดทำางบประมาณ                

รายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำาปีงบประมาณ  

 3) เห็นชอบในหลักการให้นำาเงินกองทุนส่วนงานและเงินสะสมไปชดใช้เงินยืมของส่วนงาน กรณี        

ส่วนงานมีหนี้เงินยืมมหาวิทยาลัย 
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ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการจัดระเบียบแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยดำาเนินการสรรหาอธิการบดี และการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยบูรพา การดำาเนินการแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงานและการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของรอง

อธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามข้อบังคับ ดังนี้

การสรรหาอธิการบดี และการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ตามคำาสั่งคณะ

กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 00031/2561 

ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้คณะกรรมการสรรหา ดำาเนิน

การสรรหาผู้สมควรดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตามข้อ

บังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี 

พ.ศ. 2560 กำาหนดให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา

ให้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ท่ีมีสิทธิเข้าแสดงวิสัยทัศน์ 

แนวคิด นโยบายและแผนกลยุทธ์ ในการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพาในอีก 4 ปี                                                                                  

ข้างหน้า ต่อคณะกรรมการสรรหาเม่ือวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

และคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 21 

ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมได้รับการเสนอ

ชื่อต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา จำานวนไม่

เกิน 3 คน ตามหลักเกณฑ์ ประเมนิดา้นองคป์ระกอบดา้นคณุลกัษณะทีพึ่ง

ประสงค ์ตามขอ้ 1.3 และองคป์ระกอบดา้นคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคเ์พิม่

เติมตามข้อ 1.4 โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินตามข้อ 4.5 ของประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัย

บูรพา ที่ 1/2561 เรื่อง การกำาหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
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บูรพา พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ที่คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควรเสนอชื่อต่อคณะกรรมการปฏิบัติ

หน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา จำานวน 3 คน โดยเรียงตามลำาดับอักษร จึงขอเสนอชื่อบุคคลทั้งสามเพ่ือแสดง

วิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยบูรพา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี 

พ.ศ. 2560 ผลสรุปการสรรหาอธิการบดี  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยเริ่มกระบวนการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 

พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ร่วมกันพิจารณาสรรหา ผู้สมควรดำารงตำาแหน่งอธิการบดี ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยบูรพาเรียบร้อยแล้ว โดยมติเอกฉันท์ให้ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก เป็นผู้สมควรดำารงตำาแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยบูรพา คำาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. 1441/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง ให้ ผู้ดำารง

ตำาแหน่งพ้นจากตำาแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย และแก้ไขโดยคำาสั่งกระทรวง

ศึกษาธกิาร ที ่สกอ. 1320/2561 ลงวันที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2561 เรือ่ง แตง่ตัง้บคุคลใหป้ฏบิตัหินา้ทีแ่ทนสภามหาวทิยาลยั 

และมาตรา 33 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะ

กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงแต่งตั้ง รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

การดำาเนินการแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน รองอธิการบดี และการประเมินหัวหน้าส่วนงาน

การดำาเนนิการแตง่ตัง้หวัหนา้สว่นงานและรองอธกิารบดีดำาเนนิไปด้วยความเรียบร้อยและเปน็ไปตามขอ้บังคับ

ของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน จึงได้

ดำาเนินการตามคำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
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   (1) คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ที่ 0034/2561 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 

2561 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

  (2) คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ที่ 0035/2561 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 

2561 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

   (3) คำาสัง่คณะกรรมการปฏบิตัิหนา้ที่แทนสภามหาวทิยาลยั ที ่0002/2562 เมือ่วนัที่ 22 มกราคม พ.ศ. 

2562 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี  

   (4) คำาสัง่คณะกรรมการปฏบิตัิหนา้ที่แทนสภามหาวทิยาลยั ที ่0004/2562 เมือ่วนัที่ 22 มกราคม พ.ศ. 

2562 เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำารงตำาแหนง่คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลยั

บูรพา ปี 2562 

    (5) คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ที่ 0006/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 

2562 เรื่อง อนุญาตให้ลาออกจากตำาแหน่งผู้อำานวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2562

   (6) คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ที่ 0007/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 

2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2562

 (7) คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ที่ 0008/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 

พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2562

 (8) คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ที่ 0009/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 

2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

  (9) คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ที่ 0011/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 

2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

  (10) คำาสัง่คณะกรรมการปฏบัิตหินา้ทีแ่ทนสภามหาวทิยาลยั ที ่0016/2562 เมือ่วนัที ่27 มถินุายน พ.ศ. 

2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

  (11) คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย ที่ 0017/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  (12) คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย ที่ 0018/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  (13) คำาสัง่คณะกรรมการปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนสภามหาวทิยาลยั ที ่0019/2562 เมือ่วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 

2562 เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาผูส้มควรดำารงตำาแหนง่คณบดคีณะการแพทยแ์ผนไทยอภยั

ภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา

     (14) คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย ที่ 0020/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
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พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำารงตำาแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

 (15) คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย ที่ 0021/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสถาบันภาษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา

การประเมินหัวหน้าส่วนงาน เพื่อกระตุ้นและกำากับให้หัวหน้าส่วนงานได้จัดระเบียบและแก้ไขปัญหา          

ธรรมาภิบาลรวมทั้งการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ดำาเนินการ  

กระบวนการประเมินหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้

 

วัน เดือน ปี การประเมินหัวหน้าส่วนงาน

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

วันที่ 15 มกราคม 2562 คณบดีคณะโลจิสติกส์

วันที่ 16 มกราคม 2562 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 4 กันยายน 2562 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 30 กันยายน 2562 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
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ประสิทธิผลของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยในรอบ 2 ปี   
(ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2561) : การประเมินตนเอง

ตามตารางที ่2-1 ประสทิธผิลของคณะกรรมการปฏบัิติหน้าทีแ่ทนสภามหาวทิยาลัยบรูพา ในปงีบประมาณ 

2560 และ 2561 

องค์ประกอบ
จำานวน

ผู้ประเมิน
ค่าเฉลี่ย

(ระบบ 5 แต้ม)
ระดับประสิทธิผล

1. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 9 4.59 มากที่สุด

2. การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา

มหาวิทยาลัยบูรพา

9 4.67 มากที่สุด

3. การวางแผนและระบบงานของคณะกรรมการปฏิบัติ      

หน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

9 3.78 มาก

4. บทบาทของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา

มหาวิทยาลัยบูรพา

9 4.16 มาก

5. การดำาเนินงานตามอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ    

ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

9 4.36 มาก

6. การส่งเสริมและกำากับดูแลตามหลักธรรมาภิบาล 9 4.35 มาก

7. การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล 9 4.49 มากที่สุด

8. ประสิทธิผลของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา

มหาวิทยาลัยบูรพาโดยรวม

9 4.36 มาก

 จากตารางท่ี 2-1 ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการปฏบิติัหนา้ท่ีแทนสภามหาวทิยาลยับรูพา เก่ียวกบั

ประสิทธิผลของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 

2550 และภารกจิเฉพาะหนา้ทีค่ณะรกัษาความสงบแหง่ชาติมอบหมายใหจั้ดระเบยีบและแก้ไขปญัหาธรรมาภิบาลใน

มหาวิทยาลยับรูพาและเรง่ดำาเนนิการจดัการศกึษาใหม้คีณุภาพและไดม้าตรฐาน ในรอบสองปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

และ 2561 คณะกรรมการปฏบัิตหินา้ท่ีแทนสภามหาวทิยาลยับรูพา ประเมนิวา่ การดำาเนนิงานมปีระสทิธผิลโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก (4.36) เมือ่พจิารณาเปน็องคป์ระกอบยอ่ยพบวา่คณะกรรมการปฏิบตัหินา้ทีแ่ทนสภามหาวทิยาลยับูรพา 

โดยเฉลีย่เหน็วา่ประสทิธผิลในแตล่ะองคป์ระกอบโดยเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ถงึ มากทีส่ดุ กลา่วคอื คณะกรรมการเหน็

ว่าประสิทธิผลด้านคณะกรรมการฯ และการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (4.59 และ 4.67) ในการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลมีประสิทธิผลอยู่ในระดับค่อนข้าง

มากที่สุด การวางแผนและระบบงาน บทบาทของคณะกรรมการฯ การดำาเนินงานตามอำานาจหน้าที่ และการส่งเสริม

การกำากบัดแูลตามหลักธรรมาภบิาล มีประสทิธผิลโดยเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากในทกุองคป์ระกอบ จดุเดน่คอื ความรูค้วาม

สามารถและประสบการณข์องคณะกรรมการปฏบิติัหนา้ทีแ่ทนสภามหาวทิยาลยับรูพาและการประชมุคณะกรรมการ

มมีตสิำาคัญเปน็จำานวนมาก สิง่ทีน่า่จะปรบัปรงุพฒันาใหมี้ประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ ไดแ้ก ่การวางแผนและระบบงานของ

สภามหาวิทยาลัยบูรพา
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ผลงานสำาคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. มหาวิทยาลัยบูรพาทูลถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

 คณะกรรมการปฏิบัตหินา้ท่ีแทนสภามหาวิทยาลยับรูพา ในการประชมุครัง้ที ่23/2561 เมือ่วนัที ่27 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 มีมติเอกฉันท์ให้ขอพระราชทานทูลถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ประจำาปีการศึกษา 

2560 แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

 ทัง้นี ้พระเจา้หลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา ทรงรบัการทูลถวายปรญิญานติศิาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ ์

ดังกล่าว และประทานพระวโรกาสให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา และคณะผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าเฝ้าทูลถวาย ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:30 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ใน

พระบรมมหาราชวัง

 มหาวทิยาลยับรูพา นำาโดย ศ.กติตคิณุ ดร.สมหวงั พิธยิานวุฒัน ์ประธานคณะกรรมการปฏบิติัหนา้ทีแ่ทนนายก

สภามหาวิทยาลัยบูรพา รศ.ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย

บูรพา เข้าเฝ้าทูลถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิและฉลองพระองค์ครุย แด่พระเจ้าหลานเธอ                                                                                                                                      

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เม่ือวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

 ดว้ยพระกรณยีกจิทีท่รงปฏบิตัไิมเ่พียงแต่เปน็ทีป่ระจักษต่์อพสกนกิรชาวไทย แต่ยงัเปน็ทีป่ระจักษ์ต่อสายตา

ประชาคมโลก ทำาใหปี้พทุธศกัราช 2552  องค์การสหประชาชาตวิา่ดว้ยยาเสพตดิและอาชญากรรม ไดท้ลูถวายรางวลั

เชิดชูเกียรติยศสูงสุด Medal of Recognition ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ พระวิสัยทัศน์ด้านนิติศาสตร์

และกระบวนการยุติธรรม และพระกรณียกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและพสกนิกรชาวไทย อย่างอเนก

อนันต ์คณะกรรมการปฏบัิตหินา้ทีแ่ทนสภามหาวทิยาลยับรูพา จงึมมีตเิปน็เอกฉนัทใ์นการขอประทานทลูถวายปรญิญา      

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาล ทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็น

สิริสวัสดิพิพัฒนมงคลแก่มหาวิทยาลัยบูรพาสืบไป

2. ผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

 พลตำารวจตรี นายแพทย์ชุมศักดิ์  พฤกษาพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา แจ้ง

ผลการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าภายหลังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำารง

ตำาแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา จำานวน 11 ราย แล้ว คณะกรรมการสรรหา ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อ

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีมติคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา

มหาวิทยาลัยบูรพา จำานวน 3 รายชื่อ บัดนี้ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม

ครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวทั้งสามรายมาแสดง

วิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งตอบข้อซักถามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลัง

จากนั้นคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประชุมพิจารณาเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม

และมีมตเิหน็ชอบให ้รศ.ดร.วชัรนิทร ์กาสลกั ดำารงตำาแหนง่อธกิารบดมีหาวทิยาลยับูรพา และใหเ้สนอรฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำาความกราบบังคมทูลให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
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3. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก เป็น       
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

ตามคำาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. 1441/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  เรื่อง ให้ผู้ดำารงตำาแหน่ง

พน้จากตำาแหน่งหนา้ทีแ่ละแต่งตัง้บคุคลใหป้ฏบิตัหินา้ทีใ่นมหาวทิยาลยับรูพา และไดแ้ต่งต้ัง รศ.ดร.สมนกึ ธีระกลุพศุิทธิ ์

ปฏิบตัหินา้ทีอ่ธกิารบดมีหาวทิยาลยับรูพา นัน้ เนือ่งจาก รศ.ดร.สมนกึ  ธีระกลุพิศทุธิ ์ได้ขอลาออกจากตำาแหนง่ผู้ปฏบัิติ

หน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ฉะนั้น เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัวต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 

2550  และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำานาจตามข้อ 3 ของคำาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. 1441/2559 

ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่องให้ผู้ดำารงตำาแหน่งพ้นจากตำาแหน่งหน้าที่และแต่งต้ังบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ใน

มหาวิทยาลัยบูรพา และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยบูรพา และแก้ไขโดยคำาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ สกอ. 1320/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 

และ มาตรา 33 วรรคสอง แหง่พระราชบัญญตัมิหาวทิยาลัยบรูพา พ.ศ. 2550 ประกอบกบัมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ

ปฏบิตัหินา้ทีแ่ทนสภามหาวทิยาลยับรูพา จงึแตง่ต้ัง รศ.ดร.วชัรินทร ์กาสลกั เปน็ผูร้กัษาการแทนอธกิารบดมีหาวิทยาลัย

บูรพา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

4. รายงานของคณะที่ปรึกษามหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา ธรรมาภิบาลสู่
ความเป็นเลิศ

 การศึกษาหาข้อมูล ประมวลวิเคราะห์ และจัดทำาข้อเสนอแก่มหาวิทยาลัยบูรพานี้ มีฐานอยู่บนหลักการ

และความเชื่อว่า การเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับ เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับธรรมชาติของการทำางานในมหาวิทยาลัย และ

สอดคล้องตอ่การดำาเนนิการกจิดา้นตา่ง ๆ  ให้เป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูเ้รยีนและสงัคม ภายใต้หลกัการนี ้คณะทีป่รึกษา

เหน็วา่ “มหาวทิยาลยัในกำากบัท่ีด ีพงึใชอ้สิระและความรับผิดชอบท่ีม ีพัฒนาการเรียนการสอนท่ีม ีคณุภาพสูง มหีนว่ย

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นเลิศในหลายสาขา ท่ีเหมาะสมกับพื้นที่ รวมถึงการให้บริการวิชาการที่ตรงความ

ต้องการของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชน สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ มีหลักสูตร

ที่มีรูปแบบและระยะเวลาหลากหลายสำาหรับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีภูมิหลังและความ

สามารถหลายแบบ มีระบบการจ้างที่ยืดหยุ่นและเป็นธรรมรองรับ สามารถดึงดูดและรักษาคณาจารย์และบุคลากรที่

มคีวามสามารถสงู อนัจะเป็นปัจจยัสำาคญัทีสุ่ดในการไปสู่ความเปน็เลศิทกุดา้น มกีารหารายไดแ้ละใชจ้า่ยงบประมาณ

อยา่งชาญฉลาด  ภายใตร้ะบบการบริหารจดัการอย่างมีธรรมาภบิาล” ภายใต้หลักการขา้งต้น คณะทีป่รึกษามขีอ้สังเกต

และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดระเบียบงานและปัญหาธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้

1. ปณิธานของการเป็น “ขุมปัญญาตะวันออก” ยังไม่มีกระบวนการทำาความเข้าใจร่วมกันที่ดีพอ และยังไม่มี

กระบวนการนำาปณธิานนัน้ มาเปลีย่นเปน็เป้าหมายและยทุธศาสตร์การทำางานรว่มกนัของทกุสว่นงาน อยา่ง

มีเอกภาพและประสิทธิภาพ

2. ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย ให้อิสระและอำานาจแก่คณะ สำานัก สถาบันต่าง ๆ ในการตัดสินใจเชิงบริหาร ซึ่ง

เปน็หลักการท่ีด ีแตใ่จภาวะวกิฤตของมหาวทิยาลยั ทีต่อ้งการอดุมการณร์ว่มมากกวา่ความตา่ง การใหอ้สิระ

นี้เป็นอุปสรรคในการฟื้นความเข้มแข็งได้
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3. ภายใต้ความมีเอกภาพเชิงเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ควรนำาหลักคิด เรื่อง 

การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์หรือ Outcome – Based Education (OBE) มาเป็นหลักในการกำาหนด

เป้าหมายและยุทธศาสตร์ท่ีจะกำากับการทำางานร่วมกัน โดยยังเคารพในความแตกต่างหลายหลายบนหลัก

การของ OBE ร่วมกัน  

4. การพฒันามหาวทิยาลยัจากจุดนีไ้ป ตอ้งอยูภ่ายใต้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทีดี่ กฎระเบยีบ ที่

เก่ียวขอ้งเป็นเร่ืองจำาเป็น เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปญัหาตา่ง ๆ  โดยเฉพาะการเปลีย่นใหส้ภามหาวทิยาลยัเป็น

สภาผู้ทรงคุณวุฒิและการมีสำานักงานสภามหาวิทยาลัย ท่ีเข้มแข็งและทันสมัย และท่ีสำาคัญ คือ การเสริมสร้าง                

นวัตกรรมการบริหารและกลไกการบริหารให้มีความประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เสริมสร้างการมีส่วนร่วม

จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำาจากทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบอย่างเข้มข้น กำาหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบ

เชิงบริหารทุกระดับให้ชัดเจนในงานทุกด้าน ให้สำานักงานสภามหาวิทยาลัย และ Audit  Committee 

ร่วมกันเป็นกลไกประสานติดตามและในขณะเดียวกัน ก็คานอำานาจฝ่ายบริหารอย่าง เหมาะสม สิ่งเหล่านี้

เป็นเงื่อนไขความสำาเร็จที่ต้องการมากกว่าแค่การแก้กฎระเบียบ แต่ต้องการการร่วมมือร่วมใจในการสร้าง 

“วัฒนธรรมบูรพา” ในการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศร่วมกันต่อไป

5. คณะที่ปรึกษามีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรให้การดูแลนิสิตอย่างดีที่สุดที่ทำาได้ ทั้งในเรื่องคุณภาพ การ

เรยีนดว้ยหลกัสตูรและรายวชิาใหม ่ๆ  ทีต่ลาดตอ้งการ ตลอดจนคณุภาพชวีติความเปน็อยูป่ระจำาวนั อาหาร

การกิน ความปลอดภัย  การเดินทาง ฯลฯ รวมทั้งรักษาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างใกล้ชิด ที่จะเป็นทั้ง

การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างความมั่นคงและความผูกพันของ “ลูกบูรพา” ที่จะมีต่อ 

มหาวิทยาลัยที่ดูแลชีวิตและความหวังของพวกเขาอย่างดีต่อไป

5. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมองคาพยพ

 เมือ่วนัองัคารที ่22 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ หอ้งประชมุเทาทอง 1 ศนูยป์ฏบิติัการโรงแรมมหาวิทยาลยับรูพา 

คณะกรรมการปฏบิตัหินา้ทีแ่ทนสภามหาวทิยาลัยบรูพา จัดการประชมุสัมมนาองคาพยพของสภามหาวทิยาลัยบูรพา 

โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 

เป็นประธานเปิดการประชุม การจัดประชุมฯ ในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำาเนินการ ตามคำาสั่งหัวหน้า             

คณะรกัษาความสงบแหง่ชาตทิี ่39/2559 เรือ่ง การจดัระเบยีบและแกไ้ขปญัหาธรรมาภบิาลสถาบนัอดุมศกึษาในด้าน

ตา่ง ๆ  เชน่ ดา้นการจัดการศกึษา ดา้นการพจิารณาการขอกำาหนดตำาแหนง่ทางวชิาการ ดา้นการเงนิและทรพัยส์นิ และ

ด้านการบริหารงานบุคคล ฯลฯ รวมถึงคณะกรรมการการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับฟังข้อเสนอ

แนะความคิดเห็นจากคณะกรรมการ ฯ แต่ละชุด เกี่ยวกับผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม

ความคืบหน้า และพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป

6. มหาวิทยาลัยบูรพาติดอันดับ QS Rankings 2019 – Thailand

 จากเวบ็ไซด ์QS Top University เปดิเผยว่ามหาวทิยาลัยบรูพา ได้ติดอนัดับ QS Rankings 2019 – Thailand 

อันดับที่ 16 ของอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยอยู่อันดับที่ 401-450 ของเอเชีย (QS University Rankings 

:  Asia 2019)
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7. สภามหาวิทยาลัยบูรพาพึงดำาเนินการ 13 ประการ สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2562

1) ต้องกำาหนดงบประมาณหรือรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่เห็นสมควรเพื่อเป็นทุนการศึกษา และต้อง

ประกาศให้ทราบโดยทั่วไป โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

2) ต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และผู้เรียน โดยมีกลไกในการส่งเสริมตรวจสอบและบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ

3) ต้องกำาหนดให้มีข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยบูรพา และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จากบุคคลซ่ึงเป็นกลาง 

และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อทำาหน้าที่ตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัย

4) จะอนมุตัหิลกัสูตรเพือ่ใหม้หาวทิยาลยัฯ เปดิสอนได้นัน้ หลกัสตูรดังกลา่วต้องมมีาตรฐานไมต่ำา่กวา่ทีก่ำาหนด

ขั้นตำ่า ด้านคุณภาพท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากำาหนดและต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ        

ผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพ หรือทักษะอาชีวะขั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสังคม

5) จะอนุมัติหลักสูตรให้มหาวิทยาลัยฯ เปิดสอน ต้องเป็นหลักสูตรการศึกษา โดยข้อเสนอแนะ และความ

เห็นของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา และได้แจ้งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวต่อสำานักงานปลัด

กระทรวงแล้ว จึงเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวได้

6) ต้องออกระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้บุคลากรและผู้เรียนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย

การปฏบัิตงิานจรงิ เพือ่พฒันาผู้เรยีนใหม้คีวามรู ้ทกัษะสมรรถนะและคณุลกัษณะอืน่ใหส้อดคลอ้งกบัความ

ต้องการของประเทศ

7) ต้องดำาเนินการแก้ไขปัญหาการดำาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ทีข่ดัตอ่กฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศลีธรรมอนัดีของประชาชนหรอื

การไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาอย่างร้ายแรง หรือ

อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม ตามที่รัฐมนตรีแจ้งสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ดำาเนินการ

8) ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ

อดุมศกึษาตามท่ีมหาวทิยาลยัฯ เสนอ การประกนัคณุภาพของมหาวทิยาลยัใหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะ

กรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกำาหนด

9) กำากบัดแูลใหม้หาวทิยาลยัฯ ดำาเนนิการตามระบบการประกันคณุภาพการศกึษา โดยการออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ย

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา ทั้งในระดับหลักสูตร

ส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัยโดยรวม

10) ตอ้งนำาผลการประเมนิคณุภาพในมหาวทิยาลยัฯ รายงานใหท้ราบไปพิจารณากำาหนดแนวทางปรับปรุงและ

พฒันาการศกึษาของมหาวทิยาลยัและแจ้งให้ปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม 

เพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
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11) ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหน่วยงานประเมินภายนอก โดยหน่วยงานต่างประเทศท่ีได้รับการยอมรับ

อยา่งกว้างขวาง หรอืโดยหนว่ยงานของรัฐ หนว่ยงานเอกชน หรอืหนว่ยงานในต่างประเทศ ทีค่ณะกรรมการ

มาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกำาหนดก็ได้

12) ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนหรือการสำาเร็จการศึกษาของผู้เรียน

13) หา้มนายกสภามหาวทิยาลยั/สถาบันและกรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ ใชต้ำาแหนง่หนา้ทีโ่ดยทจุรติ ครอบงำา

ผู้เรียนให้กระทำาหรือไม่กระทำาการใด

8. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุม

ครัง้ที ่8/2562 ในวนัท่ี 26 สงิหาคม พ.ศ. 2562 มมีตใิห้มหาวทิยาลยัปรับปรงุระบบและกลไกในการรบันสิติไทย

ให้เป็นไปตามแผน ในกรณีรับเกินที่กำาหนด เนื่องจากนิสิตไม่สละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยต้องเสนอมาตรการในการประกัน

ให้ได้ว่านิสิตจะได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิ์ภาพอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งรายงานให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบด้วย

9. การแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งการประเมินผู้บริหาร

1) คณะกรรมการปฏิบัตหินา้ท่ีแทนสภามหาวทิยาลยับรูพามมีติแต่งต้ังรองอธกิารบดีจำานวน 11 คน และหวัหนา้

ส่วนงานจำานวน 9 คน

2) คณะกรรมการฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินหัวหน้าส่วนงานจำานวน 11 คน

ข้อเสนอแนะในการดำาเนินงานในปีงบประมาณต่อไป

1. เมือ่อธกิารบดไีดร้บัโปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้แล้ว จะได้เร่ิมกระบวนการสรรหานายกสภามหาวทิยาลัยบรูพา และ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง    

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำาความกราบบังคมทูล ให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งต่อไป รวมทั้งที่เป็นการให้ได้ครบทุกองค์ประกอบกรรมการสภามหาวิทยาลัย

2. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ส่งมอบงานให้สภามหาวิทยาลัยบูรพา ต่อไป

3. คณะกรรมการปฏบิตัหินา้ทีแ่ทนสภามหาวทิยาลยั ดำาเนนิการกำาหนดและกำากบันโยบายการจดัการศกึษาท่ี

มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน รวมทั้งการจัดระเบียบและการแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลใหม้หาวิทยาลัยปฏิบัติ

และดำาเนินการตามพันธกิจ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550
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มหาวิทยาลัยบูรพา : มหาวิทยาลัยหลักใน EEC

 มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือกับสำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

เพ่ือประกาศตัวเป็นเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC โดยมีภารกิจหลักในการขับเคล่ือน พัฒนากำาลังคนสู่ 10 อุตสาหกรรม

เป้าหมาย ผ่านคณะทำางานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC)                  

ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำาเนินการอย่างเป็นระบบ ให้ความสำาคัญกับแผนยุทธศาสตร์โดยเน้นทิศทางการดำาเนินงาน

ตามแนวทาง EEC เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยบูรพาให้เป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC โดยในปีงบประมาณ 2562        

มีกิจกรรม/โครงการ ร่วมกับ EEC เช่น

บทบาท ภารกิจ และการขับเคลื่อนนโยบาย สู่การดำาเนินงานด้าน EEC

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แต่งตั้ง ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะทำางานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เมื่อ

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 หน้าที่ของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ต้องดำาเนินการ คือสร้างคน โดยไม่ได้ใช้ศักยภาพของ

มหาวิทยาลัยบูรพาเพียงอย่างเดียว เพราะทาง EEC มีหน่วยงานที่ชื่อ EEC-HDC (คณะทำางานประสาน งานด้านการ

พัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) ซึ่งมีภารกิจหลักคือวางแผนสร้างกำาลังคน ให้กับการพัฒนาเขต 

EEC วิเคราะห์ความต้องการกำาลังคนในระยะเวลา 5 ปี ที่มีการลงทุนในเขตของ EEC โดยเริ่มที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี 

ระยอง ฉะเชงิเทรา และน่ีเป็นโจทยท่ี์ EEC ตอ้งทำา โดยมมีหาวทิยาลยับรูพาเปน็สว่นรว่มทีส่ำาคญั และสิง่ทีม่หาวิทยาลยั

บูรพาต้องทำาเป็นอันดับแรกคือการพัฒนากำาลังคนที่จะตอบสนองต่อความต้องการของ EEC โดยการรวบรวมข้อมูล          

จากการสำารวจทำาให้รู้ว่า ควรพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาใดเป็นส่วนใหญ่ และสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง คือ 

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเรื่องของสัดส่วนสาขาวิชาต่าง ๆ ที่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยน ทั้งหมดที่กล่าวมาคือ

ประเด็นแรกในการสร้างคนของมหาวิทยาลัยบูรพา ประเด็นท่ีสองคือส่วนของการบริการวิชาการท่ีเน้นในการเสริมสร้าง

ศักยภาพของอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งขณะนี้เป็นที่ต้องการมากเพราะมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้ หรือขุมปัญญา

แห่งภาคตะวันออก ประกอบกับขณะนี้ในบางอุตสาหกรรมไม่สอดคล้องกับการลงทุนในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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การลงทุนแบบไม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การสร้างความรู้ทำาให้มีมาตรฐานมากขึ้น ส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่สำาคัญคือ

ด้านการวิจัย ที่สนับสนุนด้านความรู้ ฐานนวัตกรรม ต้องเน้นในเรื่องการสร้างนวัตกรรมใหม่ การบริการใหม่ รูปแบบ

ใหม ่ทกุอยา่งตอ้งพฒันาใหมท่ัง้หมด เพิม่การตอ่ยอดเชงิธุรกจิ และสุดทา้ยคอืการเปน็ทีป่รึกษาในการชีน้ำาและพฒันา

สังคม ในเรื่องของความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม

 ในมุมมองของ ดร.คณศิ แสงสพุรรณ เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 

กลา่ววา่ “มหาวทิยาลยับูรพา ไดร้บัความไว้วางใจให้เขา้รว่มงานเพือ่ก้าวเขา้สู ่EEC รวมถงึเปน็ศนูยก์ลางของการพฒันา

บุคลากรเพื่อให้มีคุณภาะและศักยภาพ” โดยมีผู้ที่ผลักดันคือ ดร.เสนาะ อูนากูล อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเคย

สร้าง Eastern Seaboard ให้กลายเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักแห่งภาคตะวันออก และเสนอให้มหาวิทยาลัยบูรพา

เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยหลักใน EEC ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสำานักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงานและดำาเนินงาน

รว่มกบัคณะทำางานประสานงานดา้นการพฒันาบคุลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก The Eastern Economic 

Corridor: Human Development Committee (EEC-HDC) มุ่งสร้างบุคลากร 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำางาน EEC-HDC ได้กล่าวถึงโครงการที่ได้ดำาเนินการอันดับแรกคือ ศูนย์

เรยีนรู้ระบบอัตโนมตั ิ(Automation Park) เปน็การ MOU ระหวา่งมหาวทิยาลยับรูพากบับรษิทั MITSUBISHI เป็นอีก

หนึ่งกิจกรรมของ EEC ประเด็นสำาคัญคือ การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอุตสาหกรรมจากการใช้แรงงานเป็นเทคโนโลยี

อัตโนมัติมากขึ้น เพื่อให้ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่มีการนำาข้อมูลของการทำางานทั้งหมดมารวมกัน ซึ่งที่ผ่านมาจะมีการ

พฒันาเคร่ืองจักร และตอ้งพฒันาคนควบคุมเครือ่งจกัรเหลา่นี ้ทางศนูยเ์รยีนรูร้ะบบอตัโนมตั ิ(Automation Park) จะ

จัดตั้งศูนย์อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยอีก 5 

แห่ง ทั้งในและนอกเขตของ EEC ทั้งนี้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรือนักเรียน สามารถเข้ามา

รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้ปฏิบัติงานในแวดวงอุตสาหกรรมได้แบบมืออาชีพ

 ทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพาให้ เป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC นี่คือสิ่งที่ EEC ต้องการให้เกิด

ขึ้น และมหาวิทยาลัยบูรพาก็ต้องการเช่นกัน ซ่ึงมหาวิทยาลัยบูรพาจะเร่งดำาเนินการอย่างเป็นระบบ ให้ความสำาคัญ

กับแผนยุทธศาสตร์โดยเน้นไปในทิศทางเดียวกันกับทางของ EEC อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม EEC คือ โอกาสของ

มหาวิทยาลัยบูรพา จึงหวังในความร่วมมือจากประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพา ในการร่วมกันขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย

บูรพาให้เป็นมหาวิทยาลัยหลัก ใน EEC ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ EEC อย่างแท้จริง
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มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับและนำาเสนอข้อเสนอด้านวิชาการ   
เพื่อร่วมมือด้าน EEC กับ Tokai University, Japan

เมือ่วนัองัคารที ่7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ หอ้งประชมุ 903 ชัน้ 9 สำานกังานอธกิารบดี) ศาสตราจารยก์ติตคิณุ

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก 

ธรีะกลุพศิทุธิ ์ผูป้ฏบิตัหินา้ทีอ่ธกิารบด ีพรอ้มดว้ยคณะทำางานประสานงานด้านการพัฒนาบคุลากร ในเขตพฒันาพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC-HDC) คณาจารย์ และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

ให้การต้อนรับ Prof. Kiyoshi Yamada,Ph.D และผู้บริหารจาก Tokai University, Japan ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยม

ชมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมมือกับบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอร่ี ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จำากัด และ

จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลปี 2563 เพ่ือสร้างศูนย์เรียนรู้ระบบอัตโนมัติ (EEC-MITSUBI-

SHI-BUU Automation Park) เป็นศูนย์กลางการศึกษาทางด้านระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร โดยแบ่งเป็น 

การจัดหลักสูตรอบรมระยะส้ันสำาหรับแรงงานท่ีต้องการเพ่ิมและปรับเปล่ียนทักษะ/เปล่ียน สายอาชีพ (up-

skilled/re-skilled workforces) สนับสนุนการเพ่ิมความรู้และทักษะเฉพาะด้านสำาหรับนิสิตระดับปริญญา

ตรี โท และเอก เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสำาหรับนักเรียนและบุคคลท่ัวไป บริการและการออกแบบทางด้าน

ระบบอัตโนมัติสำาหรับบ่มเพาะบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติ โดยแบ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะ System Integrator 

ให้คำาปรึกษา รับออกแบบ และพัฒนาเทคโนโลยีต่อยอด นอกจากน้ัน ได้ดำาเนินการจัดต้ังศูนย์ Genomic 

Centre ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีมติเห็นชอบการประกาศกำาหนดพ้ืนท่ีเขต

ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : การแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) พ้ืนท่ี 3 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา 

บริเวณตำาบลแสนสุข อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวเขตตามแผนท่ีและแผนผังการใช้ประโยชน์

ในท่ีดินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเป็น “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : การแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัย

บูรพา (บางแสน)” เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษการแพทย์และสุขภาพครบวงจร และกิจการอ่ืน

ท่ีเก่ียวข้องท่ีสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษการแพทย์และสุขภาพครบวงจร  
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การจัดการศึกษา

 มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (comprehensive university) จัดการศึกษาครอบคลุม
ทั้งสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงมีการ
จัดการศึกษาระดับขัน้พืน้ฐาน โดยโรงเรยีนสาธติ “พิบลูบำาเพญ็” และโรงเรยีนสาธติอาชวีศกึษา แบง่การจดัการศึกษา
ออกเป็น

1) ระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำาเพ็ญ”

2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา และ

3) ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

1. ระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โดยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำาเพ็ญ” เปิดสอนในหลักสูตรระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้

- ระดับปฐมวัย 

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

Program : JIP) 

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

Intensive Program : LIP)  โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science And 

Mathematic Program : SAM)  และหลกัสตูรการศกึษานานาชาตขิัน้พืน้ฐาน (International Education 

Program : IEP)

ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำาเพ็ญ” มีนักเรียนทั้งหมด 2,941 คน แบ่งเป็นระดับก่อนประถม 

361 คน ระดับประถมศึกษา 994 คน ระดับมัธยมต้น 622 คน และระดับมัธยมปลาย 964 คน

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

โดยโรงเรยีนสาธติอาชวีศกึษา จดัตัง้ขึน้เพือ่รองรบัการเปน็ประชาคมอาเซยีน เปดิสอน 5 สาขาวชิา ไดแ้ก ่สาขา

วชิาการจดัการธรุกจิท่องเท่ียว สาขาวชิาการจดัการธรุกจิโรงแรม สาขาวชิาการบญัชี สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ และ

สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ    ในปีการศึกษา 2561 มีผู้สำาเร็จการศึกษา จำานวน 45 คน

3. ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 229 หลักสูตร จำาแนกเป็นระดับ

ปรญิญาตร ี109 หลกัสตูร  ปรญิญาโท 79 หลกัสตูร และปริญญาเอก 41 หลักสูตร โดยเปน็กลุ่มสาขาวชิามนษุยศาสตร์
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และสังคมศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 48.47 รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 34.93 

และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 16.59 

การผลิตบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยบูรพามีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เน้นการพัฒนาหลักสูตร 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตที่ตรงความต้องการของสังคม 

รองรบัการพฒันาประเทศในปัจจบัุนและอนาคตไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพรวมทัง้พฒันาศกัยภาพของคณาจารยใ์หส้ามารถ

ดำาเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการดำาเนินการดังนี้

1) การวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร

2) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

3) การดำาเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

4) การรายงานการดำาเนินงานหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

5) การประเมินหลักสูตร

มหาวิทยาลัยได้พัฒนาการเรียนการสอน แบบมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะจากห้องเรียนสู่ชุมชน         

(From Classroom to Social Engagement) และการพัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์ 

(Learning by doing)  เนน้การสง่เสริมและผลกัดนัใหเ้กดิการจดัการเรยีนการสอนหรอืการวจิยั โดยใชป้ระเดน็ปญัหา

หรือบริบททางสังคมและทรัพยากรของชุมชนเป็นโจทย์หรือกรณีศึกษา รวมทั้งการเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์

ตรงผา่นกระบวนการสหกจิศกึษา ตลอดจนสง่เสรมิและผลักดนัใหน้สิติไดพ้ฒันาทกัษะในการประยกุตอ์งคค์วามรูผ้า่น

กระบวนการมีส่วนร่วมในการศึกษาหรือพัฒนาสังคมชุมชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของสาขาวิชาที่

ศึกษา โดยมีการดำาเนินการดังนี้

1. มาตรการส่งเสริมตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

 1) การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในทุกหลักสูตร (ยุทธศาสตร์ที่ 1) กลยุทธ์ 1.2 การพัฒนา

หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

 2) สง่เสรมิใหมี้การจดัการเรยีนรูแ้บบ Work-integrated Learning : WiL (ยทุธศาสตร์ที ่1) กลยทุธ ์1.3 

การพัฒนาความรู้และทักษะจากห้องเรียนสู่ชุมชน (From Classroom to Social Engagement) 

และการพัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์ (Learning by doing) 

  2. การส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำาแผนพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษของ

นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561-2565
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จำานวนหลักสูตร: 

ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 229 หลักสูตร จำาแนกเป็นระดับ

ปริญญาตรี 109 หลักสูตร  ปริญญาโท 79 หลักสูตร และปริญญาเอก 41 หลักสูตร เมื่อจำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบ

วา่ เปน็กลุม่สาขาวชิามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรม์ากทีส่ดุ รอ้ยละ 48.47 รองลงมาไดแ้ก ่กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีร้อยละ 34.93 และกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ รอ้ยละ 16.59 แสดงรายละเอยีดดงัตาราง ดงันี้

ตารางที่ 4 - 1 จำานวนหลักสูตร จำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2558 – 2562

ปีการศึกษา/กลุ่มสาขา 2558 2559 2560 2561 2562

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 129
(ร้อยละ 51.39)

118
(ร้อยละ 49.17)

110
(ร้อยละ 47.21)

112
(ร้อยละ 47.66)

111
(ร้อยละ 48.47)

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 35
(ร้อยละ 13.94)

38
(ร้อยละ 15.83)

39
(ร้อยละ 16.74)

38
(ร้อยละ 16.17)

38
(ร้อยละ 16.59)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 87
(ร้อยละ 34.66)

84
(ร้อยละ 35.00)

84
(ร้อยละ 36.05)

85
(ร้อยละ 36.17)

80
(ร้อยละ 34.93)

รวม 251 240 233 235 229

สรุปข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ของทุกปี (ตามรอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคม)

ที่มา : กองบริการการศึกษา

48 รายงานประจำ  พ.ศ.  2562  

 

จำนวนหลักสตูร:  

ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 229 หลักสูตร 
จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 109 หลักสูตร  ปริญญาโท 79 หลักสูตร และปริญญาเอก 41 หลักสูตร เมื่อ
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า เป็นกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากท่ีสุด ร้อยละ 48.47 
รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 34.93 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ร้อยละ 16.59 แสดงรายละเอียดดังตาราง ดังนี้ 

ตารางที่ 4 - 1 จำนวนหลักสูตร จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2558 – 2562 
ปีการศึกษา/ 
กลุ่มสาขา 

2558 2559 2560 2561 2562 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

129 
(ร้อยละ 51.39) 

118 
(ร้อยละ 49.17) 

110 
(ร้อยละ 47.21) 

112 
(ร้อยละ 47.66) 

111 
(ร้อยละ 48.47) 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 35 
(ร้อยละ 13.94) 

38 
(ร้อยละ 15.83) 

39 
(ร้อยละ 16.74) 

38 
(ร้อยละ 16.17) 

38 
(ร้อยละ 16.59) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

87 
(ร้อยละ 34.66) 

84 
(ร้อยละ 35.00) 

84 
(ร้อยละ 36.05) 

85 
(ร้อยละ 36.17) 

80 
(ร้อยละ 34.93) 

รวม 251 240 233 235 229 

สรุปข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ของทุกปี (ตามรอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคม) 
ที่มา : กองบริการการศึกษา 
 

 

แผนภูมิที่ 4 - 1 เปรียบเทียบจำนวนหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 - 2562 

109 83
43

235

109 79
41

229

0

100

200

300

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

เปรียบเทียบจํานวนหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2561 - 2562

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562

แผนภูมิที่ 4 - 1 เปรียบเทียบจำานวนหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 - 2562
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จากแผนภูมิที่ 4 - 1 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีจำานวนหลักสูตรทั้งหมด 229 หลักสูตร ลดลงจากปีการ

ศึกษา 2561 จำานวน 6 หลักสูตร  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สำาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับต่างประเทศ โดยแบ่งเป็นหลักสูตร 1 ปริญญา และ

หลกัสตูร 2 ปรญิญา ซึง่หลกัสตูร 1 ปรญิญา ผูเ้รยีนจะได้รับปริญญาจากมหาวทิยาลัยบรูพา แต่หากนสิิตลงทะเบยีน

เรียนครบและจบตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ นิสิตจะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยที่ร่วมจัดการ

ศกึษาดว้ย  สำาหรบัหลกัสตูร 2 ปรญิญา นสิติจะได้รับปริญญาจากมหาวทิยาลยับรูพาและมหาวทิยาลัยท่ีร่วมจัดการ

การเรียนการสอนในต่างประเทศ สำาหรับในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียนการสอนร่วม

กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จำานวน 7 หลักสูตร แสดงรายละเอียดได้ ดังนี้

ตารางที่ 4 - 2 หลักสูตรที่จัดการศึกษาร่วมกับต่างประเทศ ปีการศึกษา 2558 - 2562

คณะ/หลักสูตร ชื่อมหาวิทยาลัย
ที่จัดการศึกษาร่วม

ชื่อปริญญาที่ได้
จากมหาวิทยาลัยที่
จัดการศึกษาร่วม

ปีการศึกษา

2558 2559 2560 2561 2562

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

หลักสูตรการจัดการมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการท่อง เที่ ยว
ระหว่างประเทศ

Montpellier University 2 Master of Manage-
ment (International 
Business)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ)

Wuhan University Master of Engineer-
ing

✓ ✓

คณะศึกษาศาสตร์

ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า
บัณฑิ ตสาขาวิ ช า เคมี       
(5 ปี)

University of Northern 
Corolado

Bachelor of Science ✓ ✓ ✓ ✓

ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า
บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ 
(5 ปี)

University of Northern 
Corolado

Bachelor of Science ✓ ✓ ✓ ✓

ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า
บัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา 
(5 ปี)

University of Northern 
Corolado

Bachelor of Science ✓ ✓ ✓ ✓
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คณะ/หลักสูตร ชื่อมหาวิทยาลัย
ที่จัดการศึกษาร่วม

ชื่อปริญญาที่ได้
จากมหาวิทยาลัยที่
จัดการศึกษาร่วม

ปีการศึกษา

2558 2559 2560 2561 2562

ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า
บัณฑิตสาขาวิชาภาษา
จีน (5 ปี)

- Beijing Union University

- Yunnan Minzu University

Bachelor of Art ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

วิทยาลัยนานาชาติ

หลั กสู ตรศิ ลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการ
ติดต่อสื่อสาร 
(หลักสูตรนานาชาติ)

- Business and Hotel Man-
agement School  Switzer-
land - Appalachian State 
University

- Montpellier Business 
School

Bachelor of Arts ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
บริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

- Business and Hotel Man-
agement School  Switzer-
land - Appalachian State 
University

- Montpellier Business 
School

-Bachelor of Business 
Administration

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการบริการและ
การท่องเที่ยวนานาชาติ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

- Business and Hotel Man-
agement School  Switzer-
land - Appalachian State 
University

- Montpellier Business 
School

Bachelor of Business 
Administration

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัด
การโลจิสติกส์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

- Business and Hotel Man-
agement School  Switzer-
land - Appalachian State 
University

- Montpellier Business 
School

Bachelor of Business 
Administration

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑติ สาขาวชิาการ
จัดการธุรกิจโลก

Montpell ier Business 
School

Master in European 
management

✓ ✓ ✓ ✓

รวมจำานวนหลักสูตร 10 10 10 11 7
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จำานวนนิสิต

นิสิตใหม่

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ทำาหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยเข้าร่วม

โครงการประชาสัมพันธ์ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาเพื่อดำาเนินการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ

เป็นการกระจายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาให้แก่กลุ่ม เป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู                                                                                                                                     

ผูป้กครอง หนว่ยงาน และผูส้นใจท่ัวไป อีกท้ังเป็นศนูยก์ลางแลกเปลีย่นความคดิเหน็และข้อมลูในการศกึษาตอ่ระหวา่ง

สถาบันอุดมศึกษา และเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง ความพร้อมและศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

บูรพา ในปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการประมาณ 40,000 คน ซ่ึงเป็นนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จากจังหวัดที่จัดโครงการและจังหวัดใกล้เคียง  นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมโครงการแนะแนวของ

โรงเรยีนตา่ง ๆ   ในภาคตะวนัออกทีม่กีารจดัโครงการแนะแนวให้แกน่กัเรยีน และมโีรงเรยีนตา่ง ๆ  ทีข่อมาศกึษาศกึษา

ดูงานที่มหาวิทยาลัย

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยบูรพาได้เข้าร่วมการคัดเลือกในระบบ TCAS หรือ 

Thai University Center Admission System  เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ง

เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  มีรอบการสมัครและคัดเลือก 5 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  สมัครที่มหาวิทยาลัย  

รอบที่ 2 โควตา (Quota) สมัครที่มหาวิทยาลัย 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) สมัครผ่านระบบ TCAS เลือกสมัครได้สูงสุด 6 อันดับ 

รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2) สมัครผ่านระบบ TCAS เลือกสมัครได้สูงสุด 4 อันดับ 

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) สมัครที่มหาวิทยาลัย  

ตารางที่ 4 - 3 จำานวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
และจำานวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระหว่าง  ปีการศึกษา 2558-2562

ปีการศึกษา จำานวนผู้สมัครเข้าศึกษา จำานวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ร้อยละ

2558 111,172 10,088 9.07

2559 112,908 10,918 9.67

2560 79,949 6,729 8.42

2561 56,239 7,486 13.31

2562 63,752 8,343 13.09

ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
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จากตารางที่ 4-3 มีจำานวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต อยู่ในช่วงร้อยละ 8 -14 ของผู้สมัครเข้าศึกษา โดยในปีการ

ศึกษา 2562 มีจำานวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตร้อยละ 13.09 ของผู้สมัครเข้าศึกษา เมื่อพิจารณาจำานวนผู้ขึ้นทะเบียน

เป็นนิสิต พบว่าจำานวนนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยบูรพามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น   ในปีการศึกษา 2558 – 2559 

และลดลงในปีการศึกษา 2560 - 2562 ตามนโยบายการรับนิสิตของสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยเกณฑ์สัดส่วนอาจารย์

ต่อนิสิตในแต่ละสาขาวิชา  

ในปีการศึกษา 2562 มีการรับนิสิตใหม่ทั้งสิ้น 8,954 คน จำาแนกเป็นระดับปริญญาตรี 8,343 คน คิดเป็นร้อย

ละ 93.18 ปริญญาโท 537 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และปริญญาเอก 74 คน คิดเป็นร้อยละ 0.83  นิสิตใหม่ร้อยละ 

56.71 อยูใ่นกลุม่สาขาวชิามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ จำานวน 5,078 คน รองลงมาอยูใ่นกลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีจำานวน 2,482 คน คิดเป็นร้อยละ 27.72 และอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำานวน 1,394 

คน คิดเป็นร้อยละ 15.57

จำานวนนิสิตใหม่ จำาแนกตามระดับการศึกษา
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จากตารางที่ 4-3 มีจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต อยู่ในช่วงร้อยละ 8 -14 ของผู้สมัครเข้าศึกษา    
โดยในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตร้อยละ 13.09 ของผู้สมัครเข้าศึกษา เมื่อพิจารณา
จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต พบว่าจำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยบูรพามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น   
ในปีการศึกษา 2558 – 2559 และลดลงในปีการศึกษา 2560 - 2562 ตามนโยบายการรับนิสิตของ 
สภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยเกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตในแต่ละสาขาวิชา   

ในปีการศึกษา 2562 มีการรับนิสิตใหมท่ั้งสิ้น 8,954 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 8,343 คน   
คิดเป็นร้อยละ 93.18 ปริญญาโท 537 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และปริญญาเอก 74 คน คิดเป็นร้อยละ 0.83  
นิสิตใหม่ร้อยละ 56.71 อยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 5,078 คน รองลงมาอยู่ใน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 2,482 คน คิดเป็นร้อยละ 27.72 และอยู่ในกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน 1,394 คน คิดเป็นร้อยละ 15.57 
 

จำนวนนิสิตใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา 

 
แผนภูมิที่ 4 - 2 จำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558 – 2562 จำแนกตามระดับการศึกษา  

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ 
ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

จากแผนภูมิจำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558-2562 จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2558-2560 มีจำนวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ลดลง
อย่างต่อเนื่อง (ลดลงร้อยละ 20.68 2.62 และ 37.14 ตามลำดับ) และ ในปีการศึกษา 2561-2562 จำนวน
นิสิตใหม่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10.74 และ 14.09 ตามลำดับ ทั้งนี้เมื่อพิจารณานิสิตใหม่ปีการศึกษา 2562 กับ 2561 

10,130 10,266

6,724
7,489

8,343

1,308 927
310 325 537

139 81 53
34 740

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2558 2559 2560 2561 2562

จํานวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558 - 2562 จําแนกตามระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

แผนภูมิที่ 4 - 2 จำานวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558 – 2562 จำาแนกตามระดับการศึกษา 

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

จากแผนภูมิจำานวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558-2562 จำาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2558-2560 มีจำานวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ลดลงอย่างต่อเนื่อง (ลดลง

ร้อยละ 20.68 2.62 และ 37.14 ตามลำาดับ) และ ในปีการศึกษา 2561-2562 จำานวนนิสิตใหม่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.74 

และ 14.09 ตามลำาดับ ทั้งนี้เมื่อพิจารณานิสิตใหม่ปีการศึกษา 2562 กับ 2561 พบว่าจำานวนนิสิตใหม่ระดับปริญญา

ตรีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.40 ระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.23 และระดับปริญญาเอก เพิ่มขึ้นร้อยละ 117.65 



Annual Report 2019
B U R A P H A  U N I V E R S I T Y

64

การรบันสิติในระดบัปรญิญาตรี รบัได้สงูกวา่เปา้หมายมาตลอด โดยปกีารศกึษา 2562 รบัได้มากกวา่แผนการ

รับนิสิตร้อยละ 30.62 ส่วนการรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา มีแนวโน้มลดลงอย่างมากและต่อเนื่อง  โดยในปีการ

ศึกษา 2562 รับนิสิตระดับปริญญาโทได้น้อยกว่าแผนการรับนิสิตถึงร้อยละ 72.02 และรับนิสิตระดับปริญญาเอกได้

นอ้ยกวา่แผนการรบันสิติรอ้ยละ 72.28 และเมือ่พจิารณาตามเกณฑ์มาตรฐานการรับนสิิตตามสัดส่วนอาจารยใ์นแตล่ะ

สาขาวชิาในระดบัปริญญาตร ีพบวา่หลักสตูรทีร่บันสิติได้ตามแผน มจีำานวน 2 หลกัสตูร หลักสตูรทีร่บันิสติไดน้อ้ยกวา่

แผนมีจำานวน 48 หลักสูตร และหลักสูตรที่รับนิสิตเกินแผนมีจำานวน 59 หลักสูตร  

จำานวนนิสิตใหม่ จำาแนกตามกลุ่มสาขา 

จำานวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558 – 2562 จำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

 

รายงานประจำปี  พ.ศ.  2562 53 

 

พบว่าจำนวนนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีเพิ่มข้ึน ร้อยละ 11.40 ระดับปริญญาโทเพ่ิมข้ึนร้อยละ 65.23 และ
ระดับปรญิญาเอก เพ่ิมขึ้นร้อยละ 117.65  

การรับนิสิตในระดับปริญญาตรี รับได้สูงกว่าเป้าหมายมาตลอด โดยปีการศึกษา 2562 รับได้มากกว่า
แผนการรับนิสิตร้อยละ 30.62 ส่วนการรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา มีแนวโน้มลดลงอย่างมากและต่อเนื่อง  
โดยในปีการศึกษา 2562 รับนิสิตระดับปริญญาโทได้น้อยกว่าแผนการรับนิสิตถึงร้อยละ 72.02 และรับนิสิต
ระดับปริญญาเอกได้น้อยกว่าแผนการรับนิสิตร้อยละ 72.28 และเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานการรับนิสิต
ตามสัดส่วนอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี พบว่าหลักสูตรที่รับนิสิตได้ตามแผน มีจำนวน 2 
หลักสูตร หลักสูตรที่รับนิสิตได้น้อยกว่าแผนมีจำนวน 48 หลักสูตร และหลักสูตรที่รับนิสิตเกินแผนมีจำนวน 
59 หลักสูตร   

จำนวนนิสิตใหม่ จำแนกตามกลุ่มสาขา  

จำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558 – 2562 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

 
 

 

ระดับปริญญาโท 
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พบว่าจำนวนนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีเพิ่มข้ึน ร้อยละ 11.40 ระดับปริญญาโทเพ่ิมข้ึนร้อยละ 65.23 และ
ระดับปรญิญาเอก เพ่ิมขึ้นร้อยละ 117.65  

การรับนิสิตในระดับปริญญาตรี รับได้สูงกว่าเป้าหมายมาตลอด โดยปีการศึกษา 2562 รับได้มากกว่า
แผนการรับนิสิตร้อยละ 30.62 ส่วนการรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา มีแนวโน้มลดลงอย่างมากและต่อเนื่อง  
โดยในปีการศึกษา 2562 รับนิสิตระดับปริญญาโทได้น้อยกว่าแผนการรับนิสิตถึงร้อยละ 72.02 และรับนิสิต
ระดับปริญญาเอกได้น้อยกว่าแผนการรับนิสิตร้อยละ 72.28 และเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานการรับนิสิต
ตามสัดส่วนอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี พบว่าหลักสูตรที่รับนิสิตได้ตามแผน มีจำนวน 2 
หลักสูตร หลักสูตรที่รับนิสิตได้น้อยกว่าแผนมีจำนวน 48 หลักสูตร และหลักสูตรที่รับนิสิตเกินแผนมีจำนวน 
59 หลักสูตร   

จำนวนนิสิตใหม่ จำแนกตามกลุ่มสาขา  

จำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558 – 2562 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

 
 

 

ระดับปริญญาโท 

 
 

 
 
 

5,192
51.25%

3,703
36.55%

1,235
12.19%

2558

10,130
คน

5,690
55.43%3,442

33.53%

1,134
11.05%

2559

10,266
คน

3,494
51.96%2,207

32.82%

1,023
15.21%

2560

6,724
คน

3,913
52.25%2,374

31.70%

1,202
16.05%

2561

7,489
คน

4,677
56.06%

2,393
28.68%

1,273
15.26%

2562

8,343
คน

1,031
78.82%

151
11.54%

126
9.63%

2558

1,308
คน 712

76.81%

127
13.70%

88
9.49%

2559

927
คน 187

60.32%

73
23.55%

50
16.13%

2560

310
คน

159
48.92%

92
28.31%

74
22.77%

2561

325
คน 343

63.52%

85
15.74%

112
20.74%

2562

537
คน

ระดับปริญญาเอก

54 รายงานประจำ  พ.ศ.  2562  

 

ระดับปริญญาเอก 

 
◼ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ◼ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ◼ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

แผนภูมิที่ 4 - 3 จำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558 – 2562 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ 
ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  

 จากแผนภูมจิำนวนนิสิตใหม่ จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2558-2562 จำแนกตาม
ระดับและกลุ่มสาขาวิชา เมื่อเทียบกับระดับการศึกษาเดียวกัน พบว่า ในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยกลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กว่าร้อยละ 56.06 รองลงมาคือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร้อยละ 28.68 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 15.26 เช่นเดียวกับในระดับ 
ปริญญาโท โดยร้อยละ 63.87 เป็นนิสิตใหม่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมาคือ  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 20.86 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 
15.27 ส่วนในระดับปริญญาเอก มีนิสิตใหมใ่นกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กว่าร้อยละ 78.38 
รองลงมาได้แก ่กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 12.16 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร้อยละ 9.46  
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แผนภูมิที่ 4 - 3 จำานวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558 – 2562 จำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
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 จากแผนภูมิจำานวนนิสิตใหม่ จำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2558-2562 จำาแนกตามระดับและกลุ่ม

สาขาวิชา เมื่อเทียบกับระดับการศึกษาเดียวกัน พบว่า ในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์กว่าร้อยละ 56.06 รองลงมาคือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 28.68 และกลุ่ม

สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ รอ้ยละ 15.26 เชน่เดียวกับในระดบัปริญญาโท โดยร้อยละ 63.87 เปน็นสิิตใหม่ในกลุม่

สาขาวชิามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์รองลงมาคอื กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ รอ้ยละ 20.86 และกลุม่สาขา

วชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรอ้ยละ 15.27 สว่นในระดับปริญญาเอก มนีสิติใหมใ่นกลุ่มสาขาวชิามนษุยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์กว่าร้อยละ 78.38 รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 12.16 และกลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 9.46 

นิสิตทั้งหมด

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา มีจำานวนนิสิตทั้งหมด 33,718 คน จำาแนกเป็นระดับปริญญาตรี 

30,699 คน คิดเป็นร้อยละ 91.05 ปริญญาโท 2,200 คน คิดเป็นร้อยละ 6.52 และปริญญาเอก 819 คน คิดเป็น                   

รอ้ยละ 2.43  นสิติทัง้หมดรอ้ยละ 55.03 อยูใ่นกลุ่มสาขาวชิามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำานวน 18,556 คน รอง

ลงมาอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำานวน 9,967 คน คิดเป็นร้อยละ 29.56 และอยู่ในกลุ่มสาขา

วชิาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพจำานวน 5,195 คน คิดเปน็รอ้ยละ 15.41 ทัง้นีน้สิติสว่นใหญส่งักดัทีต่ัง้บางแสน สว่นวทิยาเขต

จันทบุรีและวิทยาเขตสระแก้ว มีจำานวนนิสิตต่างกันไม่มาก

จำานวนนิสิตทั้งหมด จำาแนกตามระดับการศึกษา
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นิสิตทั้งหมด 

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา มีจำนวนนิสิตทั้งหมด 33,718 คน จำแนกเป็นระดับปริญญา
ตรี 30,699 คน คิดเป็นร้อยละ 91.05 ปริญญาโท 2,200 คน คิดเป็นร้อยละ 6.52 และปริญญาเอก 819 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.43  นิสิตทั้งหมดร้อยละ 55.03 อยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 
18,556 คน รองลงมาอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 9,967 คน คิดเป็นร้อยละ 29.56 
และอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน 5,195 คน คิดเป็นร้อยละ 15.41 ทั้งนี้นิสิตส่วนใหญ่สังกัด
ที่ตั้งบางแสน ส่วนวิทยาเขตจันทบุรีและวิทยาเขตสระแก้ว มีจำนวนนิสิตต่างกันไม่มาก 
 

จำนวนนิสิตทั้งหมด จำแนกตามระดับการศึกษา 

 
แผนภูมิที่ 4 - 4 จำนวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2558-2562 จำแนกตามระดับการศึกษา 

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ 
ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 
 จากแผนภูมจิำนวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2558-2562 จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า  
จำนวนนิสิตทุกระดับลดลงจากปีการศึกษาก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาร้อยละของการเปลี่ยนแปลง  
พบว่า ทุกปีการศึกษา มีจำนวนนิสิตทั้งหมดลดลงเล็กน้อยและเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่อง (ลดลงร้อยละ 3.46  
9.86 7.46 12.88 และ 5.48 ตามลำดับ) ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนนิสิตทั้งหมดปีการศึกษา 2562 กับปี
การศึกษา 2561 พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีลดลง ร้อยละ 3.16  ระดับปริญญาโท ลดลงร้อยละ 25.20 และ
ระดับปริญญาเอกลดลง ร้อยละ 20.72    
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จํานวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 - 2562 จําแนกตามระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

แผนภูมิที่ 4 - 4 จำานวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2558-2562 จำาแนกตามระดับการศึกษา

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
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 จากแผนภมูจิำานวนนสิติทัง้หมด ปกีารศกึษา 2558-2562 จำาแนกตามระดับการศกึษา พบวา่ จำานวนนสิิตทกุ

ระดบัลดลงจากปกีารศกึษากอ่นหนา้อยา่งตอ่เนือ่ง เมือ่พจิารณารอ้ยละของการเปลีย่นแปลง พบว่า ทกุปกีารศกึษา มี

จำานวนนิสิตทั้งหมดลดลงเล็กน้อยและเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่อง (ลดลงร้อยละ 3.46  9.86 7.46 12.88 และ 5.48 

ตามลำาดับ) ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบจำานวนนิสิตทั้งหมดปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2561 พบว่า นิสิตระดับ

ปริญญาตรีลดลง ร้อยละ 3.16  ระดับปริญญาโท ลดลงร้อยละ 25.20 และระดับปริญญาเอกลดลง ร้อยละ 20.72   

จำานวนนิสิตทั้งหมด จำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

จำานวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 – 2562 จำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

56 รายงานประจำ  พ.ศ.  2562  

 

จำนวนนิสิตทั้งหมด จำแนกตามกลุม่สาขาวิชา 

จำนวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 – 2562 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
 

ระดับปริญญาตรี 

 
 

ระดับปริญญาโท 

 
ระดับปริญญาเอก 

 
◼ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ◼ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ◼ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

แผนภูมิที่ 4 - 5 จำนวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2558-2562 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
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จำนวนนิสิตทั้งหมด จำแนกตามกลุม่สาขาวิชา 
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ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
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แผนภูมิที่ 4 - 5 จำานวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2558-2562 จำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
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จากแผนภูมจิำานวนนสิติท้ังหมด ปกีารศึกษา 2558-2562 จำาแนกตามกลุม่สาขาวชิา พบวา่ ทกุระดบัการศกึษาใน

ช่วงปกีารศึกษา 2558-2561 ประกอบดว้ยกลุม่สาขาวชิามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์เกนิกวา่รอ้ยละ 50 เม่ือเทียบ

กับระดับการศึกษาเดียวกัน รองลงมาคือกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ตามลำาดับ  และในปีการศึกษา 2562 นิสิตระดับปริญญาตรี ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มีจำานวนมากที่สุด ร้อยละ 53.89 รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 30.61 และกลุ่ม

สาขาวิชาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ รอ้ยละ 15.50 เชน่เดยีว กบัระดบัปรญิญาโท  มนีสิติในกลุม่สาขาวชิามนษุยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตรจ์ำานวนมากทีสุ่ด รอ้ยละ 61.41 รองลงมาไดแ้ก ่กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรอ้ยละ 22.50 

และกลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ รอ้ยละ 16.09  และในระดบัปรญิญาเอก มนิีสติในกลุม่สาขาวชิามนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์จำานวนมากที่สุด ร้อยละ 80.83 รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 10.01 

และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 9.16

โดยรวม มหาวิทยาลัยมีจำานวนนิสิตลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 40,090 คน ในปีการศึกษา 2558 ลดลงมาเป็น

จำานวน 33,718 คน ในปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการรับนิสิตตามเกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตในแต่ละสาขา

วิชา เมื่อพิจารณาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาก็พบแนวโน้มเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ พบว่ามีนิสิตกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.03 รองลงมาคือจำานวนนิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คิด

เปน็รอ้ยละ 29.56  และมจีำานวนนสิติกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  นอ้ยทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 15.41 เมือ่พิจารณา

ในระดับคณะพบว่า คณะส่วนใหญ่มีจำานวนนิสิตลดลงเหมือนกับแนวโน้มภาพรวมมหาวิทยาลัย มีเพียง 7 คณะที่รับ

นิสิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (มีนิสิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.09 – 18.80) และคณะที่มีนิสิตมากที่สุดคือ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ รองลงมาคือ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ตามลำาดับ

สถิตินิสิตชาวต่างชาติ

ตารางที่ 4 - 4 สถิตินิสิตชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2558-2562 จำาแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา
ปีการศึกษา

2558 2559 2560 2561 2562

ปริญญาตรี 145 181 191 170 169

ปริญญาโท 159 121 126 135 122

ปริญญาเอก 48 44 47 37 80

รวมทั้งสิ้น 352 346 364 342 371

ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  

 จากตารางสถตินิสิติชาวตา่งชาต ิปกีารศกึษา 2558-2562 จำาแนกตามระดับการศึกษา พบวา่ นสิิตชาวตา่งชาติ

ส่วนใหญ่ศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตามลำาดับ เมื่อพิจารณา

ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพามีนิสิตต่างชาติทั้งหมด 371 คน จำาแนกเป็นระดับปริญญาตรี 169 คน ระดับ

ปริญญาโท 122 คน และระดับปริญญาเอก 80 คน ทั้งนี้เป็นนิสิตสัญชาติจีนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ สัญชาติกัมพูชา 

และสัญชาติอินโดนีเซีย ตามลำาดับ  
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 จากตารางสถิตินิสิตชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2558-2562 จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า  
นิสิตชาวต่างชาติส่วนใหญ่ศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
ตามลำดับ เมื่อพิจารณาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพามีนิสิตต่างชาติทั้งหมด 371 คน จำแนกเป็น
ระดับปริญญาตรี 169 คน ระดับปริญญาโท 122 คน และระดับปริญญาเอก 80 คน ทั้งนี้เป็นนิสิตสัญชาติจีน
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ สัญชาติกัมพูชา และสัญชาติอินโดนีเซีย ตามลำดับ   

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา  

 
แผนภูมิที่ 4 - 6 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557-2561 จำแนกตามระดับการศึกษา 

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ 
ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

 จากแผนภูมจิำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557-2561 จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2559 มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษารวมลดลง (ยกเว้นปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาโท)   
ปีการศึกษา 2560 มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษารวมเพ่ิมข้ึน (ยกเว้นระดับปริญญาโท) และจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 ลดลงจากปีการศึกษาก่อนหน้า ร้อยละ 12.20 ทั้งนี้ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท ลดลงร้อยละ 10.14 และ 36.07 ตามลำดับ ส่วนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 56.84 
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จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 - 2561 จําแนกตามระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

แผนภูมิที่ 4 - 6 จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557-2561 จำาแนกตามระดับการศึกษา

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

จากแผนภูมิจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557-2561 จำาแนกตามระดับการศึกษา พบว่าตั้งแต่ปีการ

ศึกษา 2558-2559 มีจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษารวมลดลง (ยกเว้นปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาโท)  ปีการศึกษา 

2560 มีจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษารวมเพิ่มข้ึน (ยกเว้นระดับปริญญาโท) และจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาทั้งหมด ปีการ

ศึกษา 2561 ลดลงจากปีการศึกษาก่อนหน้า ร้อยละ 12.20 ทั้งนี้ จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและ

ปรญิญาโท ลดลงรอ้ยละ 10.14 และ 36.07 ตามลำาดบั สว่นผูส้ำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 56.84

จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา จำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 – 2561 จำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
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แผนภูมิที่ 4 - 7 จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557-2561 จำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

จากแผนภูมิจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557-2561 จำาแนกตามกลุ่มสาขา พบว่า ผู้สำาเร็จการ

ศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างปีการศึกษา 2557-2561 ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับระดับการศึกษาเดียวกัน รองลงมาคือกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยมีจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 14,825 คน ในปีการศึกษา 2557 ลดลงมา

เป็น 9,336 คน ในปีการศกึษา 2561 เนือ่งจากมจีำานวนนสิติทัง้หมดลงลง ตามนโยบายของสภามหาวทิยาลยัทีก่ำาหนด

จำานวนนสิติใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานการรับนสิติตามสดัสว่นอาจารยใ์นแตล่ะสาขาวชิา เม่ือพจิารณาในแตล่ะกลุม่

สาขาวชิาพบวา่ กลุม่สาขาวชิามนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์มแีนวโนม้ผู้สำาเร็จการศกึษาลดลง คดิเปน็ร้อยละ 58.44 

สว่นกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ กลบัมีแนวโนม้ผูส้ำาเรจ็การศึกษา

เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 29.10 และ 12.46 ตามลำาดับ ทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่เป็นไปตามความต้องการ

ของอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่ EEC และเป็นไปตามนโยบาย Thailand 4.0  ในปีการศึกษา 2561 ส่วนงานที่

มีผู้สำาเร็จการศึกษามากที่สุดคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมาคือ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

และคณะศึกษาศาสตร์ ตามลำาดับ
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โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา 

โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งขึ้นจากแนวนโยบายของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

(ในขณะนั้น) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในการให้มหาวิทยาลัยบูรพาจัดการศึกษาระดับตำ่ากว่าปริญญาตรีเพื่อ

รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและการก่อตั้งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2554 - 2563) 

โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 6/2554 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  มีมติเห็นชอบการจัดตั้ง

โรงเรียนสาธติอาชีวศกึษาเป็นหน่วยงานภายในคณะศกึษาศาสตร์ โดยมขีอ้สงัเกต โรงเรียนสาธติอาชวีศกึษาจะเนน้หอ้ง

ปฏิบตักิารวจิยั (Research Lab) ทางดา้นอาชวีศกึษาของมหาวทิยาลัย และเร่ิมรับนสิิตรุ่นแรก เมือ่ปกีารศกึษา 2555 

เปิดสอน 5 สาขาวชิา ไดแ้ก ่สาขาวชิาการจดัการธรุกจิทอ่งเทีย่ว สาขาวชิาการจดัการธรุกจิโรงแรม สาขาวชิาการบญัชี 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ และสาขาวิชาธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ อยา่งไรกต็าม ที่ประชุมคณะกรรมการปฏบิัติ

หน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 8/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีมติเกี่ยวกับการหารือการ

บริการจัดการโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา โดยมีมติให้คณะศึกษาศาสตร์ ยุติการรับนิสิตในปีการศึกษา 2560 เนื่องจาก

การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ไม่ใช่พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพาที่จะจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยในปีการศึกษา 2562 มีจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา 45 คน

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำาเพ็ญ”  

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำาเพ็ญ” เปิดสอนในหลักสูตรระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้

 - ระดับปฐมวัย

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

Program : JIP)

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

tensive Program : LIP)  โปรแกรมเนน้ความสามารถทางวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ (Science And Mathematic 

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

 ในปกีารศกึษา 2562 โรงเรยีนสาธติ “พบูิลบำาเพ็ญ” มนีกัเรียนทัง้หมด 2,941 คน แบง่เปน็ ระดับปฐมวยั361 

คน ระดับประถมศึกษา 994 คน ระดับมัธยมต้น 662 คน และระดับมัธยมปลาย 964 คน

การผลิตบัณฑิตโดยสถาบันสมทบ

สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำาปีการศึกษา 2562 มีจำานวน 11 แห่ง ประกอบไปด้วย

1. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบผลิตบัณฑิต จำานวน 2 หลักสูตร

2. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง รับผิดชอบผลิตบัณฑิต จำานวน 2 หลักสูตร

3. วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี รับผิดชอบผลิตบัณฑิต จำานวน 1 หลักสูตร
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4. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบผลิตบัณฑิต จำานวน 2 หลักสูตร

5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี รับผิดชอบผลิตบัณฑิต จำานวน 1 หลักสูตร

6. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบผลิตบัณฑิต จำานวน 2 หลักสูตร

7. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก รับผิดชอบผลิตบัณฑิต จำานวน 1 

หลักสูตร

8. ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม รับผิดชอบผลิตบัณฑิต จำานวน 2 หลักสูตร

9. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบผลิตบัณฑิต จำานวน 2 หลักสูตร

10. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี รับผิดชอบผลิตบัณฑิต จำานวน 2 หลักสูตร

11. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา รับผิดชอบผลิตบัณฑิต จำานวน 1 หลักสูตร

ตารางที่ 4 - 5 จำานวนนิสิตและผู้สำาเร็จการศึกษา สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยบูรพา 

สถาบันสมทบ จำานวนนิสิต   
2562

ผู้สำาเร็จการศึกษา 
2561

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 588 130

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ชลบุรี 545 125

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 792 99

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 339 70

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 407 62

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 274 43

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 347 63

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 104 29

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 287 65

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 322 74

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 104 20

รวม 4,110 780

ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

 จากตารางแสดงจำานวนนสิติและผูส้ำาเรจ็การศกึษา สถาบนัสมทบของมหาวทิยาลัยบรูพา ในปกีารศกึษา 2562 

มีนิสิตทั้งหมด จำานวน 4,110 คน และมีผู้สำาเร็จการศึกษา จากปีการศึกษา 2561 จำานวน 780 คน
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การสนับสนุนนิสิต เพื่อสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา

นิสิตได้รับรางวัล

มหาวทิยาลยับรูพามนีโยบายสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพของนสิิตอยา่งรอบด้าน ซ่ึงครอบคลุมความรู้ความเขา้ใจ 

และความสามารถในการประยกุตศ์าสตรท์ีศ่กึษาในทางปฏบิตัใิหเ้ปน็ทีป่ระจกัษแ์ละเปน็ทีย่อมรบัทัง้ในระดบัชาตแิละ

ระดับนานาชาติ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม อย่างเป็นรูปธรรมและมีความเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาและ

คุณภาพ “ในเชิงการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม” ครอบคลุมการดำารงตนการยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม

ทีด่งีามตามขนบธรรมเนยีมประเพณแีละวฒันธรรมไทย รวมทัง้ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยในปกีาร

ศึกษา 2562 มีนิสิตได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้

นายพริษฐ์ โพธ์ิงาม นิสิตคณะ
แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล
พระราชทาน ระดับอุดมศึกษา 
ประจำาปีการศึกษา 2560 จาก
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 6 
ตุลาคม พ.ศ. 2561

นายอัชฌาวิทย์ เกียรติเลิศธรรม 

นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล

ชมเชย ดา้นคณุธรรม-จริยธรรมดเีดน่ 

ประจำาปีการศึกษา 2561 จากมูลนิธิ

เทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วี

กูล วีรานุวัตติ์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 

พ.ศ. 2562

นายวิสุทธิพงศ์ เศวตประสาสน์ 

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล 

“ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม 

จริยธรรม” จากแพทยสภา เมื่อวันที่ 

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นายสราวธุ ราชจนัทร ์นสิติคณะสห

เวชศาสตร ์ไดร้บัรางวลัดา้นคณุธรรม 

จริ ยธรรม ประจำ าปีการศึกษา 

2561 จากสภาสถาบันการศึกษา

กายภาพบำาบดัแหง่ประเทศไทย เมือ่

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นายวรพจน์ ทองเพ็ชร นิสิตคณะ

การจัดการและการท่องเท่ียว นาย

กิตติศักดิื รุ่งสุทธิธนาโชติ นิสิตคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ นางสาวธรรมารักษ์ 

เชือนไธสง นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 

และนางสาวปฏิมากร จันทร์เหลือง 

นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล

ความประพฤติดีประจำาปีพุทธศักราช 

2 5 6 2  จ า ก พุ ท ธ ส ม า ค ม แ ห่ ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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- รางวัลที่ 1 ประเภทโปรแกรม

เพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือ

ข่ายสำาหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เคลื่อนที่ (Mobile Application) 

(นิสิต นักศึกษา) ได้รับเงินรางวัล 

60 ,000 บาท และเข้ า รับถ้วย

พระราชทานจากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 จาก

ผลงาน “แอปพลิเคชันสำาหรับการ

เรียนรู้ปลาทะเลในพิพิธภัณฑ์ด้วย

เทคนิควิธีการวิเคราะห์ภาพผสม

ผสานกับเทคโนโลยีความจริงเสริม 

(Augmented Reality) บนระบบ

ปฏิบัติการไอโอเอส” สมาชิกได้แก่ 

นายปุณยวีร์ เจริญท้าว นายอนันต์ชัย 

มั ่นคง และนางสาวภัสราภรณ์ 

จิโรจรุ่งเรืองกุล
นางสาวอรญัญา สงิโสภา นสิติคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัล

จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่ง

ประเทศไทย ในงานประเพณ ี4 จอบ

แหง่ชาต ิคร้ังที ่เมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561

- รางวัลที่ 3 ประเภทโปรแกรมเพื่อ

งานการพฒันาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี(นสิิต นกัศกึษา) ได้รับเงิน

รางวลั 20,000 บาท จากผลงาน “ถงั

ปฏิกรณแ์บบไร้ออกซิเจนเพ่ือการผลิ

ตบิวทานอลทางชีวภาพโดยควบคุม

ผา่นอปุกรณ์เคลื่อนที่” สมาชิกไดแ้ก ่

นายธีรโชติ บุญคุ้ม นายภูมินทร์ โต

ศิริวัฒนานนท์ และนายภีมวัจน์ ตั้ง

จิตต์วรการ

- รางวัลชมเชย ประเภทโปรแกรม

เพ่ือการประยุกต์ใช้งานสำาหรับ

สื่อสารระหว่างสรรพส่ิง (Internet 

of Things) (หัวข้อพิเศษ) ได้รับเงิน

รางวัล 10,000 บาท จากผลงาน 

“ถังขยะรไีซเคลิอจัฉรยิะสะสมแตม้” 

สมาชิกได้แก่ นายสรวิชญ์   โตไกร

รักษ์ นางสาวกฤติยา ธิบาย และ

นายเศรษฐพงศ์ ผาละพรม

คณะวิทยาการสารสนเทศ ในฐานะศูนย์ประสานงานภาคตะวันออก ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

อเิล็กทรอนกิส์แหง่ชาต ิสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิจดัโครงการการแขง่ขนัพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC-2019) เมื่อวันที่ 13 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมีนิสิตมหาวิทยาลัย

บูรพา ได้รับรางวัล ดังนี้

นางสาวมิยูกิ  เดมิสุ  นิ สิตคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้

รับรางวัลชมเชยการแข่งขันเพชร

ยอดมงกุฏครั้งที่ 13 จากสำานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เม่ือวัน

ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ 
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นิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ นางสาววชิราภรณ์ 

บุญเรือง ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ

นางสาววงฤดี ต้นสกุลมีโชคชัย ได้

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก

การประกวดสนุทรพจนภ์าษาเกาหลี

ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 

2562 

นางสาววานิต้า ไพรัตน์ และนาง
สาวสุพิชญา เปี่ยมงาม นิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 4 ในการ
แขง่ขนักลา่วสนุทรพจนภ์าษาเกาหลี
ระดับมธัยมศกึษาและอดุมศกึษาแหง่
ประเทศไทย ประจำาปี 2562 เมื่อวัน
ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562

นางสาวกัญญารัตน์ แก้วเงิน นาง

สาวณิชกานต์ นิติวรรณอมร นาง

สาวณัฏฐนิช สำาเภาทอง นางสาวน

ภัสสร วิรัชศิลป์ และนายอานุภาพ 

ศรีทอง นิ สิตคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อ

สร้างสรรค์ และบทบาทสมมติเชิง

วัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 3 เมื่อวัน

ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดย

ได้รับการสนับสนุนจาก Korean 

Education Center in Thailand 

และสถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐั

เกาหลี ประจำาประเทศไทย

นางสาวนันท์นภัส พูลแย้ม นิสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการ

พูดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา ใน

งาน PIM Language Competition 

ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 

2562 จัดโดยสถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์

นายณฐัชนน ตาปราบ และนางสาว

เบญรัตน์ ทาแสงทอง นิสิตระดับ

ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับ

รางวัลเหรียญทอง (Gold medal) 

จากการประกวดและจดัแสดงผลงาน 

เรื่องนวัตกรรมเซนเซอร์บนกระดาษ

สำาหรับการตรวจวัดฟอร์มัลดีไฮด์ 

(An innovative paper-based 

sensor for formaldehyde de-

tection in foods) ในงาน “The 

30th International Invention, 

Innovation & Technology Exhi-

bition” (ITEX 2019) ระหว่างวันที่ 

2-4 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ กรุง

กัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย
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นางสาวณัฏยาภรณ์ ยอดคง นิสิต

คณะศึกษาศาสตร์  ได้รับรางวัล

ชมเชย ประกวดวาดภาพ “เพลิน

ศลิปถ่ิ์นนาว”ี คร้ังท่ี 2 ประจำาป ีพ.ศ. 

2562 จากสโสมรสัญญาบัตรกอง

เรือยุทธการ หาดดงตาล อ.สัตหีบ 

จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 

2562

นางสาวปรียาภรณ์ แก้วคำารอด 
นางสาวณัฐธิชา พูลเกื้อ นางสาว
กนกวรรณ ผลาหาญ และนางสาว
ณัฐพร ชะนะกิจ นิสิตคณะศึกษา
ศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ในการ
ประกวดจัดทำาภาพยนตร์การ์ตูน
แอนิเมชัน หัวข้อ ‘’วิวัฒนาการเงิน
ตราไทย’’ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จากกรมธนารกัษ ์ เมือ่วนัที ่10 
กันยายน พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือ่สาร มหาวทิยาลยัศลิปากรรว่มกบั

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล

แด่ผู้ชนะในโครงการประกวด “SU-

EGAT Animation Awards 2019” 

มีนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้

รับรางวัล ดังนี้  - รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่ ภาพยนตร์แอนิเมชันเร่ือง 

“Bottle of Light” จากทีม Pastel 

ประกอบด้วย นางสาวกรกรรณ 

ยิ้มย่อง นางสาวศิรินทร์ กาญจน

พาณิชย์กุล นางสาวชลธิชา พล

ทิพย์ และนางสาวนิภาดา บุรีวชิระ  

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ 

ภาพยนตรส์ัน้เร่ือง “Elecsoul” จาก

ทีม Refcop ประกอบด้วย นายสิริ

พัฒน์ เสริมศรี นายสุทธิพงษ์ แพคีรี 

นายอานันท์ หงษ์อินทร์ และนาย

ชาญไชย ทำาบุญ

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทางการ
เมือง หัวข้อ “การเมืองท้องถิ่น สู่
การเมืองโลก” ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันท่ี 8 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีนิสิตคณะ
รฐัศาสตร์และนติศิาสตร ์ไดร้บัรางวลั 
ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาว
วิศลย์ศยา โสภิตพันธ์รางวัลรอง
ชนะเลศิอนัดบั 1 ไดแ้ก ่นายณฐกมล 
หงษจ์ร และรางวลัชมเชย ไดแ้ก ่นาง
สาวโศภิษฐา วิชัยดิษฐ์

นิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

ชนะการแข่งขันนำาเสนอวิสัยทัศน์ 

หัวข้อ “การพัฒนาที่ย่ังยืน” ในงาน

รัฐประศาสนศาสตร์ คร้ังที่ 10 เมื่อ

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีผู้

ได้รับรางวัล ดังนี้ - รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก ่นางสาววศิลย์ศยา โสภติพนัธ์ 

นายชินดนัย ศรีพิทักษ์สกุล นาง

สาวโศภษิฐา วชัิยดิษฐ และนางสาว

ณฏัฐณชิา ภูเ่จรญิ  - รางวลัรองชนะ

เลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสุรัมภา 

พึง่ธรรมวงศ ์นางสาววภิาพร สรวง

ศ์ นางสาวฟ้าไพรรินทร์ แก้วมณี 

และ นายศุภชัย วัฒนากังชัย
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นายจักรภัทร หรำ่าเดช นิสิตคณะ

วิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 พร้อมท้ัง

ได้ไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าชั้นนำา ณ 

ประเทศญี่ปุ่น จากผลงานประเภท

วีดิทัศน์ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ 

“คนไทยได้อะไรจากโรงไฟฟ้าฐาน 

และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ” จัด

โดยกระทรวงพลังงาน เมื่อวันท่ี 28 

มกราคม พ.ศ. 2562

นายวรศักดิ์ โชคธนอนันต์พร และ

นางสาวสุภาพร วิรุณพันธ์ นิสิต

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับ

รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 2 ประเภท 

Design Squad ระดับภาคกลางและ

ภาคตะวันออก ในการแข่งขัน Tech 

Jam Thailand จัดโดยธนาคาร

กสิกรไทย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 

2561

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย 
จัดโครงการค่าย THNG Camp ครั้ง
ที่ 8 ภายใต้ชื่องาน “THNG Camp 
#8 Internet Governance & Hack-
athon” เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 
2561 นสิิตคณะวิทยาการสารสนเทศ
เขา้รว่มโครงการและไดร้บัรางวลัดงันี้
 - นายวรศกัด์ิ โชคธนอนันต์
พร ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงาน 
“น้อยหน่าบุรี” 
 - นางสาวสุภาพร วิรุณ
พันธ์ ได้รับรางวัลอันดับ 3 จากผล
งาน “ขวัญใจกะหรี่ปั๊ป”

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ บริษัท 
เอ.พี. ฮอนด้า จำากัด จัดโครงการ
ประกวดแผนการตลาด “Marketing 
Plan Contest โครงการ 11 by A.P. 
Honda” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562 มีนิสิตคณะการจัดการ
และการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ ประจำาเขตภาคกลาง ดังนี้ 
นางสาววาสนา ตันเสถียร นาง
สาวณัฏฐ์เนรี จูกล่ิน นายอภิวิชญ์ 
สถาวร นางสาวธนวรรณ อนันท
คุณ นางสาวสมิตา หลีกชั่ว นาง
สาวชลธิชา รักซ้อน และนางสาว
พิชญาภา ทองมี

นายกันตพล อรกุล นางสาวนพิน 

ศิวิโรจน์ นางสาวณัฐญาภรณ์ ชัย

วรรณ และนายปฏิพัทธ์ สุภาผล 

นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา

ทักษะด้านเภสัชกรรม PCE จาก

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์

แห่งประเทศไทย (สนภท.) เมื่อวันที่ 

23 มีนาคม พ.ศ. 2562

นางสาวจิรัชญา อนุพันธ์ นิสิต
คณะโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลชนะ
เลิศ อันดับ 1  จากกิจกรรม “การ
ประกวดผลงานนวัตกรรมด้านโลจิ
สติกส์ จากสถาบัน การศึกษา สู่ภาค
อุตสาหกรรมไทย ประจำาปี 2562” 
หวัขอ้โครงงาน คอื โปรแกรมคำานวณ
การจัดสินค้าขึ้นรถบรรทุกอัตโนมัติ
ด้วยเทคนิคกำาหนดการ   เชิงเส้น
แบบผสม : กรณีศึกษา บริษัท คิม
เบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำากัด 
จดัโดยกรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม เมือ่
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
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นายจริานวัุจน์ ใจเยน็ นายนธวชัชยั 

ภูชนา นายวรศักดิ์ โชคธนอนันต์

พร นางสาวสุภาพร วิรุณพันธ์ และ

นายธนากร เกลี้ยกล่อม นิสิตคณะ

วิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัล 

Cloud Credit $500 ในการแข่งขัน 

Chiangmai HackaTrain 2019 เมือ่

วนัท่ี 15 – 16 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 

จัดโดย CHIANGMAI & CO. และ 

BIGBEARS.IO

นางสาวธนิกานต์ กาฬกาญจน์ นาย

ปรชีาพล จนัทส ีนายณฐัพล เฉิดไธ

สง นางสาวปวีณา ไทยมงคล และ

นายธนพล อ่อนหล้า นิสิตคณะ

เทคโนโลยทีางทะเล ได้รบัรางวลัรอง

ชนะเลศิ อนัดับ 2 ระดับเยาวชน จาก

ผลงาน “ธนาคารปูม้ากับการพัฒนา

ชีวิตอย่างยั่งยืน” จากสำานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวัน

นักประดิษฐ์ ประจำาปี 2562 เมื่อวัน

ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

นายสรวิชญ์ โตไกรรักษ์ นางสา
วกฤติยา ธิบาย และนายเศรษฐ
พงศ ์ผาละพรม นสิติคณะวทิยาการ
สารสนเทศ ได้รับรางวัล Excellent 
สาขา IOT จากผลงาน “REWARDING 
SMART RECYCLE BIN PROTO-
TYPE DESIGNED FOR SAENSUK 
SUB-DISTRICT” ในการประชุม
วชิาการปรญิญาตรดีา้นคอมพวิเตอร์
ภูมิภาคอาเซียน the 7th ASEAN 
Undergraduate Conference in 
Computing (AUCC 2019) ระหวา่ง
วันที่ 21 - 25 มีนาคม พ.ศ.  2562 

นางสาววัลลิญา กิจประพจน์ และ
นางสาวจิตติพัฒน์ บุญทา นิสิต
คณะอัญมณี ได้รับรางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 2 จากผลงาน “Nano 
Precious Pearl” จากการประกวด
เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research 
to Market: R2M) เมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การแข่งขันการประกวดงานวิจัย
ระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีครั้งที่ 1 (The 1st 
NRRU Science Tech Research 
Contest) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา เมื่อวัน
ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 มีนิสิต
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับ
รางวัล ด้านเกษตรศาสตร์และสัตว
ศาสตร์ ประเภทโปสเตอร์ (Poster 
presentation) ดังนี้  
  - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
นางสาวภาวณิ ีอาชา และนายปภงั
กร อุ่นอำาไพ หัวข้อเร่ือง “ผลขอ
งอัลฟัลฟ่าอัดเม็ดในอาหารแพะเนื้อ
ลูกผสมพื้นเมืองและแองโกลนูเบียน
ในเพศผู้เปรียบเทียบกับเพศเมียต่อ
การย่อยได้ของโภชนะ กรดไขมัน
ระเหยได้และอตัราการเจรญิเตบิโต”   
 - รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ 
นางสาวศศิประภา จิตติชานนท์ 
และนายปัญญา หันทยุง หัวข้อ
เรื่อง “ผลการศึกษาสารแทนนินจา
กอัลฟัลฟาแห้งชนิดเม็ดการกินได้
และอัตราการเจริญเติบโตของแพะ
เนื้อลูกผสมพันธุ์พื้นเมืองและแองโก
ลนเูบยีนในเพศผูเ้ปรยีบเทยีบกบัเพศ
เมีย”    
 - รางวัลชมเชย ได้แก่ นาย
ศิวะพันธุ์ ชื่นงูเหลือม และนาย
อภิรักษ์ ชัยวัฒนาอารี หัวข้อเรื่อง 
“ค่าการถดถอยและสหสัมพันธ์ของ
การย่อยได้และอัตราการ เจริญ
เติบโตของแพะเนื้อลูกผสมพันธุ์พื้น
เมืองไทยและแองโกลนูเบียนที่ได้รับ
อัลฟัลฟ่าแห้งอัดเม็ด
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งานการประชุมวิชาการนานาชาติ

ประจำาปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 

จัดการประกวดศิลปกรรมระดับ

นานาชาติ PMAC 2019 World 

Art Contest : Building Blocks 

of Healthy Lifestyle เมื่อวัน

ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 มีนิสิต

คณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัล ดังนี้        

นางสาวณัฐยาภรณ์ ยอดคง ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และ

นายจงรักษ์ สมบูรณ์ ได้รับรางวัล

ชมเชย

คุณจันทร์  เขียวโพธ์ิ ประธาน

โครงการประกวดวาดภาพ ร่วมกับ

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษา จัด

โครงการวาดภาพระบายสี Old 

Master Picture Contest 2562 

Marie Antoinette เมื่อวันที่ 18 

เมษายน พ.ศ. 2562 มีนิสิตคณะ

ศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัล ดังนี้ นาง

สาวณัฐยาภรณ์ ยอดคง ไดร้บัรางวลั

ดีเด่น และนายจิรายุ โนทา ได้รับ

รางวัลชมเชย 

นายธีรชัย สีลาพรหม นิสิตคณะ

ศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะ

เลิศอันดับ 1 จากการประกวด

ศิ ลปกรรม  ( วาดภาพสด )  รุ่ น

อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ภาย

ใต้หัวข้อ “ด้วยพระบารมี พาประชา

รม่เยน็” จดัโดย องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัชลบรุ ีเมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2562

ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้ง

ที่ 46 เจียงฮายเกมส์ ณ จังหวัด

เชยีงราย จดัข้ึนระหวา่งวนัที ่18 - 28 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 โดยการกฬีา

แห่งประเทศไทย มีนิสิตคณะศึกษา

ศาสตร์ ได้รับรางวัล ดังนี้  

 - รางวัลเหรียญทองแดง 

นักกีฬาทางอากาศ ประเภทร่มร่อน 

ได้แก่ นางสาวสุรัตนา ช่วยแก้ว 

 - รางวลัเหรยีญทอง นกักฬีา

ชักเย้อสากล ได้แก่ นายณัฐพล 

ทับทิม  และนายชัชพงษ์  หงส์

สุวรรณ  

 - รางวัลเหรียญทองแดง 

นักกีฬาชักเย้อสากล ได้แก่ นายอนุ

พงษ์ เหลืองอ่อน  

 - รางวลัเหรียญเงิน จากกฬีา

ซอฟทบ์อล ไดแ้ก ่นางสาวชนญัชดิา 

ปรีชา  

 - รางวัลเหรียญทองแดง 

จากกีฬาฮอกกี้  ได้แก่  นางสาว     

สุภาพร พรมพิลา และนางสาว

อัญชลี โภคผล  

 - รางวัลเหรียญทองแดง 

จากกีฬายูยิตสู ได้แก่ นายจักรชัย 

ยอดหมวก  

 - รางวัลเหรียญทองแดง จาก

กีฬาแฮนด์บอล ได้แก่ นายฐิติศักด์ิ 

อัฑฆ์สุวีร์

นางสาวภาวิณี อาชา นิสิตคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัล

การนำาเสนอผลงานวิจัยระดับดี  

ประเภทบรรยาย ในการประชุม

วิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 8 เมื่อวัน

ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
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นางสาวณัชริดา ยาทองไชย นิสิต

คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด

ภ า พ ถ่ า ย ใ น ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า 

โครงการสามกรุง และโซนี่ อัลฟ่า 

ยูนิเวอร์ซิตี้ แคมป์ 2018 เมื่อวันที่ 4 

ธันวาคม พ.ศ. 2561

นางสาวภาวิณี อาชา นิสิตคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัล

เยาวชนดีเด่น ต้นแบบด้านการเรียน

วิชาการ วิจัย บำาเพ็ญประโยชน์เพื่อ

ส่วนรวมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ของชาติ จากโครงการงานอัตลัก

ษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบน

ถิ่นไทย คร้ังที่ 15 ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ เพชรบุ รี  เมื่ อวันที่  10 

กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นาย สุ เมธี  กำ า เบ้ า  นิ สิ ตคณะ

วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้

รับรางวัลชมเชย เยาวชนต้นแบบ

ด้านดนตรีไทย ประจำาปี 2562 จาก

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 7 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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การบริการนิสิต

มหาวิทยาลัยบูรพา มีการบริการที่จัดให้กับนิสิตในด้านต่าง ๆ ที่จะทำาให้นิสิตได้รับความสะดวกในการดำาเนิน

ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย และการเสริมสร้างให้นิสิตได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนี้  ด้านการบริการสิ่งอำานวยความสะดวก

ที่เอื้อต่อการเรียน เช่น ทุนการศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดคณะฯ ห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องอ่านหนังสือตลอด 24 

ช่ัวโมง ยานพาหนะ งานทะเบียน เป็นตน้ ดา้นกายภาพทีส่ง่เสรมิคณุภาพชวีติของนสิติ เชน่ หอพกันสิติ สภาพแวดลอ้ม

ของห้องเรียน ลานออกกำาลังกาย ห้องออกกำาลังกาย มีเครื่องออกกำาลังกายบริการตลอด 24 ชั่วโมง สถานที่จำาหน่าย

อาหารและเคร่ืองดืม่ราคาประหยดั สโมสรนสิติ หอ้งสนัทนาการ ซุ้มทีน่ัง่พกัผอ่น เปน็ตน้ ด้านการแนะแนวและการให้

คำาปรกึษา : มีอาจารยท่ี์ปรกึษาสำาหรบันสิติ และมอีาจารยฝ์า่ยกจิการนสิติทีค่อยใหค้ำาปรกึษารว่มด้วย ด้านการบรกิาร

ข้อมูลข่าวสาร เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษา กฎระเบียบวินัยที่นิสิตพึงปฏิบัติ แหล่งข้อมูลโรงพยาบาล 

และบทความให้ความรู้ รวมท้ังหาแหล่งข้อมูลที่ส่งเสริมการหารายได้พิเศษของนิสิต ห้องสมาคมศิษย์เก่า เป็นต้น                        

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดให้บริการกับนิสิต จำานวน 165 บริการ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมกิจกรรมนิสิตท่ีครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม

จรยิธรรม สอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะของบัณฑิตท่ีพงึประสงค ์5 ในปกีารศกึษา 2562 มหาวทิยาลยับรูพาได้จัดกจิกรรม

ให้กับนิสิตในภาพรวม จำานวน 347 กิจกรรม

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จดัหาทนุการศึกษาประเภทตา่ง ๆ   เชน่ ทนุมลูนธิ ิกองทนุ ฯลฯ เพือ่ชว่ยเหลอื สนบัสนนุ

นิสิตท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยได้จนสำาเร็จการศึกษา จากการสำารวจทุนการศึกษาโดย  

กองกิจการนิสิต พบว่าในปีการศึกษา 2561 นี้ มีทุนสนับสนุนนิสิต จำานวน 740 ทุน เป็นเงิน 11,996,590 บาท แสดง

รายละเอียดได้ดังนี้

ตารางที่ 4 - 6 ทุนส่งเสริมการศึกษา

ประเภททุน จำานวนทุน จำานวนเงิน (บาท)

พระราชทานฯ 8 544,590

กองทุน 1 5,000

มูลนิธิ 131 2,470,150

เงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา 384 4,058,540

ภาครัฐและเอกชน 205 4,776,312

ธนาคาร 11 142,000

รวม 740 11,996,592

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ที่มา : กองกิจการนิสิต 
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ข้อมูลภาวะการมีงานทำาของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

 สำานักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบสำารวจภาวะการมีงานทำาของบัณฑิต  ให้สามารถใช้งานได้ร่วมกับระบบ   

ลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร  เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับบัณฑิตในการบันทึกข้อมูลออนไลน์ พร้อม

กับการลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรในคราวเดียวกัน ในเว็บไซต์ http://graduate.buu.ac.th ซึ่งบัณฑิต

ที่จบในปีการศึกษา 2560  มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สำาเร็จการศึกษาจำานวน 8,949 คน มีบัณฑิตที่ตอบแบบสำารวจ

ภาวะการได้งานทำาทั้งสิ้น 8,561 คน คิดเป็นร้อยละ 95.66 จากการสำารวจพบว่า บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาได้งานทำา 

หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา  1 ปี มีจำานวนทั้งสิ้น 6,487 คน (ร้อยละ 75.77)  ยังไม่มีงานทำาจำานวน 

1,801 คน (ร้อยละ 21.04) และบัณฑิตที่ยังไม่มีงานทำาและกำาลังศึกษาต่อ จำานวน 273 คน (ร้อยละ 3.19)
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ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 สำนักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  ให้สามารถใช้งานได้ร่วมกับ
ระบบลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบัณฑิตในการบันทึกข้อมูล
ออนไลน์ พร้อมกับการลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรในคราวเดียวกัน ในเว็บไซต์ 
http://graduate.buu.ac.th ซึ่งบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2560  มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จ
การศึกษาจำนวน 8,949 คน มีบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจภาวะการได้งานทำทั้งสิ้น 8,561 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.66 จากการสำรวจพบว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา  
1 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 6,487 คน (ร้อยละ 75.77)  ยังไม่มีงานทำจำนวน 1,801 คน (ร้อยละ 21.04) และบัณฑิต
ที่ยังไม่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ จำนวน 273 คน (ร้อยละ 3.19) 

 
แผนภูมิที่ 4 - 8 ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556-2560 

ที่มา : ระบบภาวะการหางานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 

 จากแผนภูมริ้อยละการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2556 - 
2560 พบว่า ในปีการศึกษา 2560 บัณฑิตระดับปริญญาตรีมีงานทำร้อยละ 75.77 ลดลงจากปีการศึกษา 
2559 ซึ่งบัณฑิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีงานทำมากที่สุด ร้อยละ 87.57 รองลงมาได้แก่กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 76.09 และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 
73.33  สำหรับคณะที่บัณฑิตมีงานทำมากท่ีสุด คือ คณะแพทยศาสตร์ ร้อยละ 100 รองลงมาได้แก่ คณะ
พยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 97.94 และคณะเภสัชศาสตร์  ร้อยละ 95.45 
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ร้อยละการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556-2560

แผนภูมิที่ 4 - 8 ร้อยละการมีงานทำาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556-2560

ที่มา : ระบบภาวะการหางานทำาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

 จากแผนภูมิร้อยละการมีงานทำาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2556 - 2560 

พบว่า ในปีการศึกษา 2560 บัณฑิตระดับปริญญาตรีมีงานทำาร้อยละ 75.77 ลดลงจากปีการศึกษา 2559 ซึ่งบัณฑิต

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีงานทำามากที่สุด ร้อยละ 87.57 รองลงมาได้แก่กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ร้อยละ 76.09 และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 73.33  สำาหรับคณะที่บัณฑิตมี

งานทำามากที่สุด คือ คณะแพทยศาสตร์ ร้อยละ 100 รองลงมาได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 97.94 และคณะ

เภสัชศาสตร์  ร้อยละ 95.45
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แผนภูมิที่ 4 - 9 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 – 2560 

ที่มา : กองแผนงาน 

จากแผนภูมริะดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 
2556 - 2560 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยรวมต่อบัณฑิตในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา และในแต่ละคณะ กล่าวคือ ผู้ช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
บูรพา มีความพึงพอใจต่อบัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับมาก เหมือนกันในทุกคณะ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2560  
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ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556-2560

แผนภูมิที่ 4 - 9 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 – 2560

ที่มา : กองแผนงาน

จากแผนภมูริะดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยบรูพา ปกีารศกึษา 2556 - 2560 

พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมาก โดยรวมต่อบัณฑิตใน

แต่ละกลุ่มสาขาวิชา และในแต่ละคณะ กล่าวคือ ผู้ช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา มีความพึงพอใจต่อ

บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับมาก เหมือนกันในทุกคณะ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2560  
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การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า            

กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุาร ี เสดจ็พระราชดำาเนนิแทนพระองค์ พระราชทานปรญิญาบัตร

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำาปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ช่วงเช้า และวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ หอประชุมธำารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 

ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยในปีนี้มีผู้สำาเร็จการศึกษา รวมจำานวนทั้งสิ้น 10,816 คน ประกอบด้วย 

ดุษฎีบัณฑิต จำานวน 236 คน มหาบัณฑิต จำานวน 1,464 คน บัณฑิต จำานวน 9,009 คน และสถาบันสบทบศูนย์ฝึก

พาณิชย์นาวี จำานวน 107 คน
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มหาวิทยาลัยบูรพาได้พัฒนาระบบลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร https://graduate.buu.ac.th/       

เพื่อให้การบริการเป็นแบบ one stop service มีข้อมูลท่ีครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และรองรับการแสดงผลได้กับ                

ทุกอุปกรณ์ นอกจากระบบบาร์โค้ดสายรัดข้อมือ (Wristband) ที่มหาวิทยาลัยใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554

แล้วนั้น ในปี พ.ศ. 2562 นี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้พัฒนาระบบสารสนเทศ (Information system) ในการ

ลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา เพ่ืออำานวยความสะดวกให้แก่บัณฑิตในการตอบ

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำาของบัณฑิต และรายงานตัวออนไลน์ตามช่วงเวลาที่กำาหนด เพื่อระบุและยืนยัน           

การเขา้ร่วมพิธีพระราชทานปรญิญาบตัรฯ ซึง่บณัฑติจะไดร้บัทราบขอ้มลู เวลา และสถานที ่สำาหรบันัง่พกัรอในอาคาร

ก่อนเริ่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ทำาให้บัณฑิตไม่ต้องรีบเดินทางมายังมหาวิทยาลัยบูรพา และระบบฯ ยังได้

เพิ่มข้อมูลรูปภาพที่เป็นปัจจุบันของบัณฑิต ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ทำาให้ลดระยะเวลาใน

การรายงานตัวบัณฑิต ขณะเดียวกันข้อมูลที่นำาเข้ามาสามารถ ใช้วางแผนการจัดการระบบในหลาย ๆ ข้ันตอน เช่น          

การจัดแถวบัณฑิต การจัดการอัตราการเข้ารับปริญญาบัตรให้ได้ตามที่กำาหนด รวมทั้งลดปัญหาและข้อผิดพลาดใน

การจัดการใบปริญญาบัตร  

มหาวิทยาลัยบูรพา มีจำานวนนิสิตทั้งหมด 33,718 คน จำาแนกเป็นระดับปริญญาตรี 30,699 คน  

คิดเป็นร้อยละ 91.05 ปริญญาโท 2,200 คน คิดเป็นร้อยละ 6.52 และปริญญาเอก 819 คน คิดเป็นร้อย

ละ 2.43  นิสิตทั้งหมดร้อยละ 55.03 อยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมาอยู่ใน

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 29.56 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 

15.41 ตามลำาดับ โดยในปีการศึกษา 2562 มีการรับนิสิตใหม่ทั้งสิ้น 8,954 คน จำาแนกเป็นระดับปริญญา

ตรี 8,343 คน คิดเป็นร้อยละ       93.18 ปริญญาโท 537 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และปริญญาเอก 74 

คน คิดเป็นร้อยละ 0.83 มีทุนสนับสนุนนิสิต ในปีการศึกษา 2561 จำานวน 740 ทุน เป็นเงิน 11,996,590 

บาท และจากการสำารวจบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2560 พบว่า บัณฑิตมีงานทำา หรือประกอบอาชีพ

อิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 75.77 ยังไม่มีงานทำา ร้อยละ 21.04 และมีบัณฑิตที่กำาลังศึกษาต่อ 

ร้อยละ 3.19
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การวิจัยและนวัตกรรม

 มหาวิทยาลัยบูรพา ในปีงบประมาณ 2562 ดำาเนินการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมในด้านเคมี เทคโนโลยี

ชีวภาพ การแพทย์ การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอื่น ๆ  ส่งผลให้อาจารย์ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและระดับ

นานาชาติอย่างหลากหลาย ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือการรายงานผลเชิงพาณิชย์ 

การจดสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ผ่านศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การพัฒนางานด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ได้ดำาเนินการพัฒนางานด้านวิจัยต่างๆ ใน

ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

1. ดำาเนนิการจดัตัง้หน่วยวจิยัและศนูยว์จิยัเฉพาะทาง มหาวทิยาลยับูรพา ปงีบประมาณ 2562  มหาวทิยาลยั

บูรพาได้ออกคำาสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี 1585/2561 เรื่องจัดตั้งหน่วยวิจัยและศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประกอบด้วยหน่วยวิจัย จำานวน 12 หน่วย และ

ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง จำานวน 1 ศูนย์ โดยใช้เงินงบประมาณ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา และงบประมาณ

สมทบจากเงินอุดหนุนการวิจัยส่วนงาน เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานหน่วยวิจัยและศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

2. การจัดตั้งศูนย์แสดงนวัตกรรมสร้างสรรค์ภาคตะวันออก Creative Innovation Hub ภายใต้โครงการ

นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย

ประเทศไทย 4.0  ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ                  

ให้มหาวิทยาลัยบูรพา ดำาเนินการจัดศูนย์แสดงนวัตกรรมสร้างสรรค์ภาคตะวันออก Eastern Creative 

Innovation Center ซึ่งตั้งอยู่บริเวณห้องนิทรรศการ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา มีการ

ดำาเนนิงานสนบัสนนุเงนิอดุหนนุการวจิยัของนกัวจิยัของมหาวิทยาลยับรูพา จำานวน 6 ผลงาน และไดจ้ดัตัง้

ศนูยเ์ครอืข่าย (Spoke) ของศนูยแ์สดงนวัตกรรมสรา้งสรรคภ์าคตะวนัออก Eastern Creative Innovation 

Center จำานวน 2 แห่ง ได้แก่ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยใน ปี พ.ศ. 2562 ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผล

งานของนักวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนการดำาเนินการวิจัยทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา ผลงานวิจัย

ไดถ้กูถา่ยทอดไปยงัผู้ประกอบการ และสามารถนำาผลงานไปจำาหนา่ยในระหวา่งการจดัแสดงนิทรรศการได ้

สร้างรายได้เพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมวิจัยกับนักวิจัย  นอกจากนั้นผลงานวิจัยบางส่วน สามารถ

ดำาเนินการต่อยอดและพัฒนาไปเชิงพาณิชย์ได้

3. มหาวิทยาลัยบูรพาได้เห็นความสำาคัญของการพัฒนา งานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการต่อยอดเชิง

พาณิชย์ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของภาคตะวันออก จึงได้จัดต้ังอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก                                                                                                                                      

ขึน้ โดยปีงบประมาณ 2562  มหาวทิยาลยับรูพา ได้รบัเงนิสนับสนนุจากสำานกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีเพือ่ดำาเนนิกจิกรรมตาม 3 แผนงาน ได้แก ่ 1. แผนงานพัฒนาขดีความสามารถทางเทคโนโลยี

และวจิยัของภาคเอกชนในพืน้ที ่(IRTC) 2. แผนงานพฒันาบรกิารอทุยานวทิยาศาสตร ์(Service Platform) 

และ 3. แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI Business Incubation)
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มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดประตู

แดนตะวันออกจัดเวที “WIS-

DOM OF THE EAST” ผสาน

ภูมิปัญญาและงานวิจัยสู่ผลงาน

เอกลักษณ์ใหม่แห่งภาคตะวันออก

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช              

รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยั มหาวทิยาลยับรูพา เปน็ประธานเปดิโครงการ “Eastern creative fair 2019” มวีตัถปุระสงค์

เพือ่เปน็การตอ่ยอดกจิกรรมของศนูยน์วัตกรรมสรา้งสรรค ์มหาวทิยาลัยบรูพา และเพือ่เผยแพรผ่ลงานวจัิยจากโครงการ 

วิจัยภายใต้ศูนย์ฯ จำานวน 8 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการตอ่ยอด ภูมปัิญญา: การออกแบบและพฒันาทีไ่ฮบริดสง่เสรมิเศรษฐกิจสร้างสรรคย์กระดบัคณุภาพ 

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอของภาคตะวันออก โดย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง คณะศิลปกรรมศาสตร์

2. โครงการการสร้างสรรค์อัตลักษณ์ตราสินค้าแฟชั่นจากหัตถกรรมส่ิงทอชุมชนบ้านปึก จังหวัดชลบุรี ด้วย

เทคนิคการตัดเย็บข้ันสูงเพื่อจัด จำาหน่ายในตลาดสินค้าแฟชั่นสำาเร็จรูป โดย อาจารย์สัญห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ 

คณะดนตรีและการแสดง

3. โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก โดย ผศ.ดร.สุชนนี เมธิโยธิน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

4. โครงการ Prima Metal Clay First Metal Clay Series of Thailand โดย ฅรศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ 

คณะอัญมณี

5. โครงการการออกแบบผลติภัณฑ์และการบรกิารสำาหรบัชมุชน หตัถกรรมทอ้งถิน่ผา้จกไทยวน จงัหวดัราชบรุ ี

เพือ่ขยายกลุม่งานออกแบบผลติภณัฑต์กแต่งภายใน ด้วยนวตักรรมขึน้รูปผ้าด้วยแมพิ่มพ์ และส่ิงทอสีเขยีว 

โดย อาจารย์รสา สุนทรายุทธ คณะศิลปกรรมศาสตร์

6. ศูนย์เครือข่าย (Spoke) คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต จันทบุรี

7. ศูนย์เครือข่าย (Spoke) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

8. คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

นอกจากการแสดงนทิรรศการเผยแพรผ่ลงานของศนูยแ์ลว้ ยงัมกีจิกรรมตลาดสรา้งสรรคแ์สดงผลงานของนสิิต

นกัศึกษา การแสดงแฟช่ันโชว ์แบรนดเ์สือ้ผา้ Premium OTOP “Le Costume Banpuek by MUPA” ซึง่ไดร้บัเกยีรติ

เดนิแบบเปดิตวัสนิคา้จากคณุใบเฟริน์ พมิพช์นก ลอืวเิศษไพบลูย ์และการแสดงเครือ่งประดบัทีเ่กดิจากการบรูณาการ

งานวิจัยสร้างสรรค์ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และการแสดงของมหาวิทยาลัยบูรพาและเครือข่าย
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จำานวนโครงการวิจัย และงบประมาณอุดหนุนการวิจัย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยบูรพามีจำานวนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ รวม 367 โครงการ 

โดยได้รับทุนจากแหล่งเงินอุดหนุนรัฐบาล จำานวน 113 โครงการ แหล่งเงินรายได้มหาวิทยาลัย 214 โครงการ และ

แหลง่ทนุภายนอกมหาวทิยาลยั จำานวน 40 โครงการ งบประมาณท้ังสิน้ 152,119,920 บาท เมือ่วเิคราะห์สดัสว่นของ

งบประมาณจำาแนกตามแหล่งทุนพบว่า ร้อยละ 58.27 มาจากแหล่งทุนเงินอุดหนุนรัฐบาล รองลงมา คือ จากแหล่ง

ทุนภายนอก ร้อยละ 25.83 และน้อยที่สุดคือ แหล่งเงินรายได้มหาวิทยาลัย ร้อยละ 15.90 

จำานวนโครงการวิจัย จำาแนกตามแหล่งทุน 

 จำานวนโครงการวิจัย จำาแนกตามแหล่งทุน มีจำานวนลดลง จาก 646 โครงการ ในปีงบประมาณ 2558 ลดลง

มาเป็นจำานวน 367 โครงการ ในปีงบประมาณ 2562  ทั้งนี้เพราะจำานวนโครงการจากแหล่งทุนอื่น ของปีงบประมาณ 

2558 มีจำานวนมากกว่าปกติ เนื่องจากในขณะนั้น ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องโครงการวิจัย และโครงการบริการวิชาการ 

ทำาให้มีโครงการบริการวิชาการมารวมอยู่ด้วย และเมื่อพิจารณาจำานวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2562  เทียบกับ

จำานวนอาจารย์ประจำาทั้งหมด จำานวน 1,335 คน พบว่ามีสัดส่วนผลงานวิจัยต่ออาจารย์เท่ากับ 0.27 

ตารางที่ 5 - 1 จำานวนโครงการวิจัย จำาแนกตามแหล่งทุน

ปีงบประมาณ/แหล่งทุน 2558 2559 2560 2561 2562

เงินอุดหนุนรัฐบาล 187 250 247 234 113

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 219 160 200 118 214

เงินรายได้จากแหล่งทุนอื่น 240 26 12 79 40

รวม 646 436 459 431 367

ที่มา : กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

หมายเหตุ : จำานวนโครงการจากแหล่งทุนอื่น ของปี 2558 มีจำานวนมากกว่าปกติ เนื่องจากในปี 2558 ยังไม่มี

ความชัดเจนเรื่องโครงการวิจัย และโครงการวิชาการ ทำาให้มีโครงการบริการวิชาการมารวมอยู่ด้วย
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งบประมาณอุดหนุนการวิจัย จำาแนกตามแหล่งทุน

ในปีงบประมาณ 2562 มีจำานวนโครงการวิจัย 367 โครงการ ได้รับงบประมาณอุดหนุนการทำาวิจัยรวม 

152,119,920 บาท โดยจำาแนกตามแหล่งทุนต่าง ๆ ดังนี้ แหล่งเงินอุดหนุนรัฐบาล 88,647,400 บาท แหล่งเงินราย

ได้มหาวิทยาลัย 24,173,626 บาท และแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 39,298,894 บาท โดยงบประมาณอุดหนุน

การวิจัย ในช่วงปีงบประมาณ 2558 – 2561 พบว่ามีค่าที่ไม่แตกต่างกันมากนัก อยู่ในช่วง 240 – 280  ล้านบาท โดย

แตกต่างกับปีงบประมาณ 2562 ที่ได้รับงบประมาณลดลง  

78 รายงานประจำปี  พ.ศ.  2562 

 

งบประมาณอุดหนุนการวิจัย จำแนกตามแหลง่ทุน 

ในปีงบประมาณ 2562 มีจำนวนโครงการวิจัย 367 โครงการ ได้รับงบประมาณอุดหนุนการทำวิจัยรวม 
152,119,920 บาท โดยจำแนกตามแหล่งทุนต่าง ๆ ดังนี้ แหล่งเงินอุดหนุนรัฐบาล 88,647,400 บาท แหล่งเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย 24,173,626 บาท และแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 39,298,894 บาท โดยงบประมาณ
อุดหนุนการวิจัย ในช่วงปีงบประมาณ 2558 – 2561 พบว่ามีค่าที่ไม่แตกต่างกันมากนัก อยู่ในช่วง 240 – 280  
ล้านบาท โดยแตกต่างกับปีงบประมาณ 2562 ที่ได้รับงบประมาณลดลง   

 

 
แผนภูมิที่ 5 - 1 งบประมาณอุดหนุนการวิจัย จำแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2558-2562 

ที่มา : ปีงบประมาณ 2557-2560 ใช้ข้อมูลจากระบบรายงานประจำปี apps.buu.ac.th/arsystem  
ปีงบประมาณ 2561-2562 ใช้ข้อมูลจากระบบวิจัย e-research.buu.ac.th 
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งบประมาณอุดหนุนการวิจัย จ าแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2558-2562

งบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาล งบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

งบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากเงินแหล่งทุนอ่ืนแผนภูมิที่ 5 - 1 งบประมาณอุดหนุนการวิจัย จำาแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2558-2562

ที่มา : ปีงบประมาณ 2557-2560 ใช้ข้อมูลจากระบบรายงานประจำาปี apps.buu.ac.th/arsystem 

ปีงบประมาณ 2561-2562 ใช้ข้อมูลจากระบบวิจัย e-research.buu.ac.th
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ตารางที่ 5 - 2 งบประมาณอุดหนุนการวิจัย จำาแนกตามแหล่งทุน

แหล่งทุน
เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินรายได้มหาวิทยาลัย แหล่งทุนอื่น รวม

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ

2558 125,987,700 44.96 45,221,285 16.14 108,998,602 38.90 280,207,587

2559 108,753,800 45.29 27,105,530 11.29 104,259,535 43.42 240,118,865

2560 146,994,988 58.36 29,595,471 11.75 75,290,660 29.89 251,881,119

2561 122,457,800 60.47 15,175,924 7.49 64,879,037 32.04 202,512,761

2562 88,647,400 58.27 24,173,626 15.90 39,298,894 25.83 152,119,920

ที่มา : ปีงบประมาณ 2558-2560 ใช้ข้อมูลจากระบบรายงานประจำาปี apps.buu.ac.th/arsystem 

ปีงบประมาณ 2561-2562 ใช้ข้อมูลจากระบบวิจัย e-research.buu.ac.th

 หมายเหตุ : 1) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559-2561 เงินวิจัยไม่ได้รวมเงินที่ได้จากรับจ้างวิจัย หรือ ที่ปรึกษาวิจัย
     2) ปี พ.ศ. 2559-2561 การรับจ้างทำาวิจัยหรือให้คำาปรึกษางานวิจัยที่สิทธิผลงานเป็นผู้ว่าจ้างได้

ถูกนิยามให้เป็นโครงการบริการวิชาการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการ
บรกิารวชิาการ พ.ศ.2558 ลงวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2558 ต่อมาได้มกีารแกไ้ข โดยระเบยีบฯ 
(ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ซ่ึงจะมีผลต่อรายงานประจำาปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย  
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ตารางที่ 5 - 2 งบประมาณอุดหนุนการวิจัย จำแนกตามแหล่งทุน 

แหล่งทุน 
เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินรายได้มหาวิทยาลัย แหล่งทุนอื่น รวม 

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ  
2558 125,987,700 44.96 45,221,285 16.14 108,998,602 38.90 280,207,587 
2559 108,753,800 45.29 27,105,530 11.29 104,259,535 43.42 240,118,865 
2560 146,994,988 58.36 29,595,471 11.75 75,290,660 29.89 251,881,119 
2561 122,457,800 60.47 15,175,924 7.49 64,879,037 32.04 202,512,761 
2562 88,647,400 58.27 24,173,626 15.90 39,298,894 25.83 152,119,920 

ที่มา : ปีงบประมาณ 2558-2560 ใช้ข้อมูลจากระบบรายงานประจำปี apps.buu.ac.th/arsystem  
ปีงบประมาณ 2561-2562 ใช้ข้อมูลจากระบบวิจัย e-research.buu.ac.th 

หมายเหตุ : 1) ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2559-2561 เงินวิจัยไม่ได้รวมเงินที่ได้จากรับจ้างวิจัย หรือ ที่ปรึกษาวิจัย 
    2) ปี พ.ศ.2559-2561 การรับจ้างทำวิจัยหรือให้คำปรึกษางานวิจัยที่สิทธิผลงานเป็นผู้ว่าจ้างได้ถูก

นิยามให้เป็นโครงการบริการวิชาการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ พ.ศ.
2558 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 ต่อมาได้มีการแก้ไข โดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กันยายน 
พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีผลต่อรายงานประจำปี พ.ศ.2562 เป็นต้นไป  
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัย   

 
แผนภูมิที่ 5 - 2 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2558-2562 
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จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2558-2562

รายงานสืบเนื่องระดับชาติ รายงานสืบเนื่องระดับนานาชาติ

วิจัยที่ตีพิมพ์วารสารระดับชาติ วิจัยที่ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
แผนภูมิที่ 5 - 2 จำานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2558-2562

 มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มการเผยแพร่ผลงานวิจัยลดลง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 จาก 818 บทความ ลดลง

มาเป็นจำานวน 449 บทความ ในปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากได้รับงบประมาณอุดหนุนการวิจัยลดลง โดยภาพรวม

ในปีงบประมาณ 2562 มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด 449 บทความ โดยผลงานส่วนใหญ่ถูกตีพิมพ์

ในวารสารระดับชาติ จำานวน 181 บทความ รองลงมาคือ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จำานวน 150 

บทความ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องระดับชาติ จำานวน 78 บทความ และผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องระดับนานาชาติ จำานวน 40 บทความ ตามลำาดับ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับจำานวนอาจารย์ประจำาทั้งหมด 

จำานวน 1,335 คน พบว่ามีสัดส่วนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์เท่ากับ 0.34 เรื่องต่อคน จำาแนกเป็นผลงาน

วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ จำานวน 259 บทความ เทียบกับจำานวนอาจารย์ประจำาท้ังหมด จำานวน 

1,335 คน พบว่ามีสัดส่วนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ต่ออาจารย์เท่ากับ 0.19 เรื่องต่อคน ส่วนผลงาน

วจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิจำานวน 190 บทความ เทยีบกบัจำานวนอาจารยป์ระจำาทัง้หมด จำานวน 

1,335 คน พบว่ามีสัดส่วนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์เท่ากับ 0.14 เรื่องต่อคน โดย                                                                                                                                             

ส่วนงานที่มีสัดส่วนจำานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ต่อจำานวนอาจารย์ 3 อันดับแรก ได้แก่  คณะเทคโนโลยี

การเกษตร ร้อยละ 2.61 รองลงมาได้แก่ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ร้อยละ 1.64 และคณะ

วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 0.87 ตามลำาดับ ทั้งนี้ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล Scopus ปี 2562 ลดลงเหลือ 78 ครั้งต่อปี
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ตารางที่ 5 - 3 วารสารวิชาการ ในมหาวิทยาลัยบูรพา

ลำาดับ ส่วนงาน ชื่อวารสาร ระดับ
ปรากฏใน

ฐาน
Impact 
Factor

วารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 คณะวิทยาศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา นานา ACI 0.043

ชาติ TCI กลุ่มที่ 1

2 คณะพยาบาลศาสตร์ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชาติ TCI กลุ่มที่ 1 0.606

3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา ชาติ TCI กลุ่มที่ 1 0.14

4 คณะแพทยศาสตร์ วารสารบูรพาเวชสาร ชาติ - N/A2

วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชาติ TCI กลุ่มที่ 1 0.105

2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ การเมือง การบริหาร และกฎหมาย ชาติ TCI กลุ่มที่ 1 0.074

3 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ ชาติ TCI กลุ่มที่ 1 0.1

4 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 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 คณะศึกษาศาสตร์ วารสารศึกษาศาสตร์ ชาติ TCI กลุ่มที่ 1 -

7 วารสารศึกษาศาสตร์ HRD Journal ชาติ TCI กลุ่มที่ 2 0.044

8 คณะการจัดการและการท่อง

เที่ยว

วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ชาติ TCI กลุ่มที่ 2 0.36

9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมบูรพา ชาติ TCI กลุ่มที่ 2 -

10 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง ชาติ TCI กลุ่มที่ 1 -

11 คณะดนตรีและการแสดง วารสารดนตรีและการแสดง ชาติ TCI กลุ่มที่ 2 -

12 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา ชาติ - -

13 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ วารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมหาวิทยาลัยบูรพา ชาติ - -

 หมายเหตุ :  จากฐานข้อมูล TCI ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

      - ค่า Impact Factors วารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำาปี 2562 จะแจ้งให้ทราบ

ภายหลัง

      - ค่า Impact Factors วารสารด้านสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำาปี 2561 จะแจ้ง

ให้ทราบภายหลัง
ที่มา : กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
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ผลงานวิจัยดีเด่น ปีงบประมาณ 2562 

โรงงานต้นแบบวิศวกรรมชีวเคมี สำาหรับผลิตสารชีวภาพ

 โรงงานต้นแบบวิศวกรรมชีวเคมี สำาหรับผลิตสารชีวภาพ เป็นปฏิกรณ์ชีวภาพระดับโรงงาน ต้นแบบขนาด

ใหญ่ ที่ประกอบด้วยปฏิกรณ์ชีวภาพหลัก 2 ตัว คือ ที่ขนาด 75 และ 750 ลิตร ที่ออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.เศรษฐวัชร ฉำ่าศาสตร์ และ ทีมงาน โดยผู้วิจัยออกแบบตาม

หลักวิศวกรรมเคมีชีวภาพและสร้างขึ้นเอง ด้วยงบ ประมาณเพียง 

3 ล้านบาท พร้อมระบบตรวจวดั และควบคมุระดับโรงงานต้นแบบ

ได้แก่ เครื่อง กรองแบบ filterpress เครื่องผลิตอากาศ สำาหรับ

เพาะเลีย้งเซลล ์(air compressor) เครือ่งผลติไอนำา้ (steam boil-

er) เครือ่งทำาบรสิทุธิส์ารโดยวธิกีารแลกเปลีย่นประจ ุเครือ่งระเหย

นำ้า (evaporator)  โดยลดต้นทุนการสั่งซื้อจาก ต่างประเทศได้ถึง 

30 ล้านบาท 

เป็นปฏิกรณ์ชีวภาพที่ทำางานได้หลากหลายรูปแบบ (Uni-

versal bioreactor) ทีส่ามารถใชเ้พราะเล้ียงเซลลจ์ลุนิทรยีไ์ดห้ลาก

หลายชนดิ ทัง้ยสีต์ รา แบคทเีรียและไวรัส ทัง้ระบบทีใ่หอ้ากาศและ

ไร้อากาศ ใช้สำาหรับต่อยอดเพื่อนำาผลงานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติ

การของหน่วยงานต่าง ๆ มาทดลองที่ระดับโรงงานต้นแบบ เพื่อ

ขยายขนาดการผลติและใหแ้นใ่จวา่สามารถขยายขนาดขึน้สู่ระดบั

อุตสาหกรรมได้ ซ่ึงโดยปกติงานวิจัยการเพาะเล้ียงเซลล์เพ่ือผลิต

ผลติภณัฑท์างชวีภาพสว่นใหญจ่ะอยูใ่นระดบัห้องปฏบิตักิารเทา่นัน้ เพราะไมม่เีครือ่งมอืทีใ่ช้สำาหรบัการทดลองทีร่ะดบั

ใหญข่ึน้ งานจงึไมส่ามารถต่อยอดข้ึนสูร่ะดบัอุตสาหกรรมได้ ผูว้จัิยจงึต้ังใจสรา้งโรงงานต้นแบบนีข้ึน้มาเพือ่เติมชอ่งวา่ง

นี้สำาหรับนักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อศึกษาการขยายขนาดการผลิตสารชีวภาพก่อนขึ้นสู่ที่ระดับอุตสาหกรรม

 สำาหรับโรงงานต้นแบบนี้ ยังใช้สำาหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย ทั้งเป็นงานภายในของมหาวิทยาลัยเอง 

และให้บรกิารแกห่นว่ยงานภายนอก  ในอนาคตอาจจะเปน็โรงงานหนึง่ของประเทศทีใ่หบ้รกิารการทดลองขยายขนาด

การผลิตสารชีวภาพ โดยการเพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์ สำาหรับงานของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ใน

ส่วนของ “อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ” ดังนั้นเรามี แผนที่จะพัฒนาและปรับปรุงโรงงานต้นแบบ

ของเราให้ดียิ่งข้ึนไปอีก คือทำาให้ได้ใบรับรองตามมาตรฐานสากล จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ขนาดโรงงาน

ต้นแบบ และเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูงเพิ่มเติม
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Controlled-release fertilizer based on biodegradable hydrogel

งานวิจัยและนวัตกรรมของ รองศาสตราจารย์ 

ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ (คณะวิทยาศาสตร์) ได้รับรางวัล 

Bronze Medal จากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดง

ผลงาน เรื่อง Controlled-release fertilizer based 

on biodegradable hydrogel  ในงาน “The 47th 

International Exhibition of Inventions Geneva” 

ณ นครเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส 

ผลงานและนวัตกรรม FerGel ปุ๋ยเคมีชนิด

ควบคุม การปลดปล่อยได้ สร้างจากวัสดุย่อยสลาย

ได้ เม่ือได้รับนำ้าและความชื้นจากดินจะบวมตัวและ         

ปลดปล่อยปุ๋ยออกมาจากเม็ดอย่างช้า ๆ ในปริมาณที่

ควบคุมได้ จึงช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณของ

เกษตรในการให้ปุ๋ยและช่วยประหยัดปุ๋ยไม่ให้ละลาย

ออกไปปนเปื้อน ในสิ่งแวดล้อมในปริมาณมาก โดยท่ี

พืชไม่ได้นำาไปใช้ประโยชน์และเมื่อ FerGel ปลดปล่อย

ปุ๋ยจนหมดจะย่อย สลายได้เองตามธรรมชาติ เป็นการเพิ่มอินทรีย์สารให้กับดินและไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม และอีก

หนึ่งผลงาน นวัตกรรม BioPot (บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกย่อยสลายได้ ผสมเส้นใยธรรมชาติ) ชนิดพอลิแลคติกแอซิด 

(Poly(lactic acid),PLA) และพอลิบิวทิลีน ซักซีเนท (Poly(butylene succinate), PBS) ผสมกับเซลลูโลสที่ได้จาก

ธรรมชาติ เช่น แกลบ เส้นใยสัปปะรด เส้นใยจากเปลือกทุเรียน สามารถ ขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ได้หลายชนิดและ รูป

ทรง หลังการใช้งานสามารถฝังกลบ หรือหมักกับเศษวัสดุอื่น เพื่อทำาเป็น ปุ๋ยหมักหรือวัสดุปลูกได้ จึงช่วยลด การใช้

พลาสติกจากปิโตรเลียม ลดขยะพลาสติก และลดปัญหา การปนเปื้อนขยะพลาสติกใน สิ่งแวดล้อม 

LE COSTUME BANPUEK BY MUPA

อาจารย์สัญไชญ์  เอื้อศิลป์ คณะ

ดนตรีและการแสดง สร้างสรรค์ผลงานการ

วิ จั ย เพื่ อ เ ศ รษฐ กิ จ ฐ านนวั ตก ร รมของ

ประเทศไทยซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 

Innovation Hubs มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

สร้างสรรค์   อัตลักษณ์ตราสินค้าและการ

จดจำาใหมใ่หแ้กก่ลุม่สนิคา้แฟช่ันจากหตัถกรรม                                                                          

สิ่งทอชุมชนบ้านปึกเข้าสู่ตลาดสินค้าแฟช่ัน

สำาเร็จรูป กลุ่มสินค้า Le Costume Ban-

puek by MUPA สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 

กลุ่มคือ กลุ่มสินค้าพื้นฐาน (Basic Items) 
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แสดงโอกาสการใช้สอยประเภทชุดทำางานกึ่งลำาลอง และกลุ่มสินค้าแฟชั่น (Fashion Items) แสดงโอกาส

การใช้สอยประเภทชุดออกงานสังสรรค์ สำาหรับด้านการออกแบบกลุ่มสินค้า พบว่าอัตลักษณ์ที่ชัดเจนจะ

เกิดจากความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบทางโครงร่างเงา เทคนิคจำาเพาะ กลุ่มสี  และวัสดุภัณฑ์                                                                                                                                 

ร่วมกับเทคนิคการตัดเย็บข้ันสูง และการปรับเปลี่ยนวัสดุในกระบวนการทอขึ้นรูป ท้ังหมดสร้างสรรค์ขึ้นเป็นคอลเล็

คชันกลุ่มสินค้า

การศึกษาวิจัยน้ี ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษารวบรวม เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงชาติพันธ์

วรรณนา (Ethnographic Research) และนำาผลการศึกษามาสร้างสรรค์สินค้าแฟชั่นเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ และรูป

แบบของเทคนิคเฉพาะตราสินค้าจากหลักการสร้างแบบตัดเย็บขั้นสูง (couture patternmaking technique) ร่วม

กับการศึกษาอัตลักษณ์ทางทัศนศิลป์และสถาปัตยกรรมท้องถิ่น มีผลการวิเคราะห์จากการ ทดลองการนำาวัสดุสิ่งทอ

จากชุมชนฯ มาขึ้นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ สินค้าแฟชั่นสำาเร็จรูป และ

การสอบถามความต้องการดา้นรปูแบบจากกลุม่เป้าหมาย พบวา่เทคนคิทีเ่หมาะสมระหวา่งขดีความสามารถของวสัดุ

กบัการขึน้รปูแบบสนิคา้ คอืการสรา้งแบบตดัของเคร่ืองแต่งกายทีม่ชีว่งแขนในตัวเพียงชิน้เดียว อยูใ่นโครงร่างเงาทาง

หลวม เข้ารูปเพียงเล็กน้อยมีเทคนิคจำาเพาะที่เหมาะสมคือ เทคนิคการตัดต่อกราฟฟิก การจับจีบและการคลายจีบ

ภายในโครงรา่ง การซอ้นทับและการสรา้งเลเยอร ์นอกเหนอืไป จากนัน้ในด้านการตัดเยบ็เทคนคิขัน้สงูทีเ่หมาะสม พบ

ว่าการตัดเย็บในลักษณะการเย็บกลับในตัวช้ินเดียวกันจะทำาให้สินค้าเกิดความเรียบเนียนไม่มีรอยตะเข็บหรือรอยต่อ

ของตะเข็บที่ปรากฏภายในชุด สร้างมูลค่าและคุณค่า ให้กับกลุ่มสินค้าและภาพลักษณ์ของตราสินค้ามากขึ้น สำาหรับ

ด้านรูปแบบของเทคนิคจำาเพาะที่เหมาะสมกับ  อัตลักษณ์ท้องถิ่นตำาบลอ่างศิลา พบว่ารายละเอียดการสร้างแบบตัด

ทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว การฉลุหรือการใช้ เลเยอร์ตัดเป็นลวดลาย การอัดพลีท และการไล่ระดับชั้นปลายผ้าจะช่วย

สร้างความพิเศษให้กับตัวชิ้นงานและสร้างอัตลักษณ์ที่จดจำาในตัวสินค้ากับผู้บริโภคได้

นอกเหนือไปจากนั้นผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ผ้าพิมพ์ท่ีมีการออกแบบจากลวดลายดอกพิกุล ดอกราชวัตรและ

ลวดลายตาสมุก ด้วยหลักการเรขศิลป์ที่ทันสมัยจะเป็นองค์ประกอบท่ีช่วยส่ือสารระหว่างแนวคิดด้านศิลปะและ

หัตถกรรมชุมชนไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งข้ึน สอดคล้องกับแนวทางการสื่อสารตราสินค้าในตลาดสินค้าแฟช่ัน

สำาเร็จรูปสากล โดยเลือกลายกระเบื้องในโบสถ์วัดเตาปูน อ.อ่างศิลา จ.ชลบุรี และสร้างสรรค์ลายสำาหรับพิมพ์ผ้า 2 

ลาย คือ ลายเหลืองเตาปูน และเขียวเตาปูน

Enabling tools for continuous-flow  

biphasic liquid–liquid reaction

ดร.นพพล วรีะนพนนัท์ อาจารยป์ระจำาภาควชิา

วศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยับูรพา 

ไดร้บัคัดเลอืกตพิีมพ์บทความวจิยั เรือ่ง Enabling tools 

for continuous-flow biphasic liquid–liquid reac-

tion ในวารสาร Reaction Chemistry & Engineering 

ซึ่งเป็นวารสารของ Royal society of chemistry(RSC) ประเทศอังกฤษ โดยทาง Board members ได้คัดเลือกนัก

วิจัยจำานวน 27 คนทั่วโลกเพื่อ รับรางวัล Emerging Investigator 2019 โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับปฏิกิริยาเคมีหลาย
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ประเภทประกอบด้วย สารหลายวฏัภาคหรอืเฟส อาทิ การทำาปฏกิริิยาระหวา่งสารต้ังต้นท่ีเปน็ของแข็งกบัของเหลว  ใน

การศึกษาครั้งนี้เราสนใจปฏิกิริยาที่มีสารตั้งต้นอยู่ในของเหลว 2 ชนิด ที่ไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน โดยส่วนมากปฏิกิริยา

จะเกิดตรงผิวระหว่างของเหลวสองชนดิ แต่การทำาปฏกิริยิาเคมปีระเภทนีม้กัจะประสบปญัหา คอือตัราการเกดิปฏกิริยิา

ตำา่ เน่ืองมาจากสารอยู่คนละเฟส การถ่ายเทมวลสารไม่ดีเท่ากับการทำาปฏิกิริยาในเฟสเดียว ในงานวิจัยน้ีเราทำาการประมวล

ผลงานวิจัยในช่วงศตวรรษท่ีผ่านมา ท่ีเกี่ยวกับการออกแบบหรือพัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มการถ่ายเทมวลสารสำาหรับ

ปฏิกิริยาประเภทนี้ เช่น การใช้ตัวช่วยผสมสารแบบ static mixer เป็นต้น  

ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  หรือการรายงานผลเชิง
พาณิชย์

ในปีงบประมาณ 2562 นักวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพามีการยื่นคำาขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือ            

การรายงานผลเชิงพาณิชย์ ผ่านศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวม 101 ผลงาน เพิ่มข้ึนจากปี       

ที่ผ่านมา ที่มีเพียง 29 ผลงาน โดยมีการยื่นคำาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำานวน 5 ผลงาน อนุสิทธิบัตร จำานวน 34 

ผลงาน สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำานวน 61 ผลงาน และยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ จำานวน 1 ผลงาน โดยคณะที่มี

การยื่นคำาขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามากท่ีสุด คือคณะศิลปกรรมศาสตร์ รองลงมาได้แก่ คณะอัญมณี และ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามลำาดับ 

ผลงานประเภท : สิทธิบัตรการประดิษฐ์

 ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการยื่นคำาขอรับสิทธิบัตร            

การประดิษฐ์ จำานวน 5 ผลงาน ดังนี้

1. กระบวนการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ในของเหลวที่มีอนุภาคแขวนลอยโดยใช้ปฏิกิริยา     

ออกซิเดชั่นขั้นสูง โดยไม่ใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อ โดย ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

2. วิธีการควบคุมแมลงพาหะนำาโรคและสัตว์รบกวนด้วยระบบละอองลอยอัลตร้าโซนิคกับเทคโนโลยีออกซิเดช่ัน  

ขั้นสูง โดย ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. วัสดุจีโอโพลิเมอร์พรุน (Porous geopolymer) จากเถ้าทิ้ง (waste ashes) สำาหรับปรับสภาพนำ้าเสียที่มี

ฤทธิ์เป็นกรดสูง โดย รศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์

4. อาหารเหลวเพิ่มจำานวนจำาเพาะสำาหรับตรวจวิเคราะห์การปนเป้ือนของเชื้อ  ลิสทีเรีย (Listeria) โดย          

ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

5. อาหารเหลวสีสำาหรับตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อบาซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) โดยปฏิกิริยา

การใช้นำ้าตาล โดย ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ผลงานประเภท : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการยื่นคำาขอรับ สิทธิบัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ จำานวน 61 ผลงาน ดังนี้

ลวดลายผ้า 

โดย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียว

มั่ง และ น.ส.สินีนาฏ รามฤทธิ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายผ้า 

โดย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียว

มั่ง และ น.ส.สินีนาฏ รามฤทธิ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

กำาไลข้อมือ
โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง และ

นายกมลไท นิรัตติสัน  

คณะอัญมณี  

จี้
โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง และ

นายกมลไท นิรัตติสัน  

คณะอัญมณี

ต่างหู
โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง และ

นายกมลไท นิรัตติสัน  

คณะอัญมณี

แหวน
โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง และ

นายกมลไท นิรัตติสัน  

คณะอัญมณี

เข็มกลัด
โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง และ

น.ส.ชุติกาญจน์ ยอดหล่อชัย

คณะอัญมณี

กำาไลข้อมือ
โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง และ

น.ส.ชุติกาญจน์ ยอดหล่อชัย

คณะอัญมณี

กำาไลข้อมือ
โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง และ

นายชิตพล สุขสด

คณะอัญมณี

ต่างหู
โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง และ

นายชิตพล สุขสด

คณะอัญมณี

จี้
โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง และ

นายชิตพล สุขสด

คณะอัญมณี

ต่างหู
โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง และ

นายชิตพล สุขสด

คณะอัญมณี

กำาไลข้อมือ
โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง และ

น.ส.ดลยา ศรีมะลิ

คณะอัญมณี

แหวน
โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง และ

น.ส.ดลยา ศรีมะลิ

คณะอัญมณี

เข็มกลัด
โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง และ

น.ส.ดลยา ศรีมะลิ

คณะอัญมณี

กำาไลข้อมือ
โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

และน.ส.ธารวดี พลกิจ

คณะอัญมณี
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เครื่องประดับสำาหรับ
ตกแต่งร่างกาย

โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

และน.ส.ธารวดี พลกิจ

คณะอัญมณี

เครื่องประดับสำาหรับ
ตกแต่งร่างกาย

โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

และน.ส.ธารวดี พลกิจ

คณะอัญมณี

เครื่องประดับสำาหรับ
ตกแต่งร่างกาย

โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

และน.ส.ธารวดี พลกิจ

คณะอัญมณี

เครื่องประดับสำาหรับ
ตกแต่งร่างกาย

โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

และนางจุไรรัตน์ สรรพสุข

คณะอัญมณี

จี้
โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

และนางจุไรรัตน์ สรรพสุข

คณะอัญมณี

เครื่องประดับสำาหรับ
ตกแต่งร่างกาย

โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

และนางจุไรรัตน์ สรรพสุข

คณะอัญมณี

กำาไลข้อมือ
โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

และนางจุไรรัตน์ สรรพสุข

คณะอัญมณี

เครื่องประดับสำาหรับ
ตกแต่งร่างกาย

โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

และนางจุไรรัตน์ สรรพสุข

คณะอัญมณี

เครื่องประดับสำาหรับ
ตกแต่งร่างกาย

โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

และนางจุไรรัตน์ สรรพสุข

คณะอัญมณี

จี้
โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

และนางจุไรรัตน์ สรรพสุข

คณะอัญมณี

จี้
โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

คณะอัญมณี

เข็มกลัด
โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา

คณะอัญมณี

กำาไลข้อมือ
โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา 

น.ส.ธารวดี พลกิจ

คณะอัญมณี

ลวดลายแผ่นยาง
โดย อาจารย์ Miyoung Seo

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายแผ่นยาง
โดย อาจารย์ Miyoung Seo

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายแผ่นยาง
โดย อาจารย์ Miyoung Seo

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายแผ่นยาง
โดย อาจารย์ Miyoung Seo

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายแผ่นยาง
โดย อาจารย์ Miyoung Seo

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายแผ่นยาง
โดย อาจารย์ Miyoung Seo

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายผ้า
โดย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียว

มั่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์
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ลวดลายผ้า
โดย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียว

มั่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายผ้า
โดย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียว

มั่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายผ้า
โดย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียว

มั่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายผ้า
โดย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียว

มั่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

เครื่องเล่นฟื้นฟูกล้าม
เนื้อสำาหรับเด็ก 

โดย ผศ.ดร.ตฤณ กิตติการ

อำาพล

คณะศึกษาศาสตร์

เครื่องเล่นฟื้นฟูกล้าม
เนื้อสำาหรับเด็ก 

โดย ผศ.ดร.ตฤณ กิตติการ

อำาพล

คณะศึกษาศาสตร์

เครื่องเล่นฟื้นฟูกล้าม
เนื้อสำาหรับเด็ก 

โดย ผศ.ดร.ตฤณ กิตติการ

อำาพล

คณะศึกษาศาสตร์

เครื่องเล่นฟื้นฟูกล้าม
เนื้อสำาหรับเด็ก 

โดย ผศ.ดร.ตฤณ กิตติการ

อำาพล

คณะศึกษาศาสตร์

เครื่องเล่นฟื้นฟูกล้าม
เนื้อสำาหรับเด็ก 

โดย ผศ.ดร.ตฤณ กิตติการ

อำาพล

คณะศึกษาศาสตร์

ตุ๊กตา 

โดย ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ 

และน.ส.นัชชา พชรจุฑานนท์  

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ตุ๊กตา 

โดย ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ 

และน.ส.นัชชา พชรจุฑานนท์  

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ตุ๊กตา 

โดย ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ 

และน.ส.นัชชา พชรจุฑานนท์  

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ตุ๊กตา 

โดย ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ 

และน.ส.นัชชา พชรจุฑานนท์  

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ตุ๊กตา 

โดย ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ 

และน.ส.นัชชา พชรจุฑานนท์  

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ตุ๊กตา 

โดย ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ 

และนายณัฐชา นิ่มนวล

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ตุ๊กตา 

โดย ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ 

และน.ส.กัญธนภา เกิดกอบ

เกียรติ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ตุ๊กตา 

โดย ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ 

และน.ส.ญานิศา สุวดิษฐ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ตุ๊กตา 

โดย ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ 

และนายพุทธิพร นาคอ่อน

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ตุ๊กตา 

โดย ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ 

และนายภานุวัฒน์ คำาหมื่น

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ตุ๊กตา 

โดย อาจารย์นัตพล ถำ้ามณี

และนายศุภชัย เรืองเดช  

คณะศิลปกรรมศาสตร์
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ตุ๊กตา 

โดย อาจารย์นัตพล ถำ้ามณี

และนายศุภชัย เรืองเดช  

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ตุ๊กตา 

โดย อาจารย์นัตพล ถำ้ามณี

และนายศุภชัย เรืองเดช  

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ตุ๊กตา 

โดย อาจารย์นัตพล ถำ้ามณี

และนายศุภชัย เรืองเดช  

คณะศิลปกรรมศาสตร์

กระเป๋า 

โดย อ.กุลชาณัช เติมประยูร  

คณะศิลปกรรมศาสตร์

กระเป๋า 

โดย อ.กุลชาณัช เติมประยูร  

คณะศิลปกรรมศาสตร์
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ผลงานประเภท : อนุสิทธิบัตร

ในปงีบประมาณ 2562 ศนูยท์รพัยส์นิทางปญัญาและถ่ายทอดเทคโนโลย ีมกีารยืน่คำาขอรับอนสิุทธบิตัร จำานวน 

34 ผลงาน ดังนี้

1. อุปกรณ์เก็บคราบนำ้ามัน โดย อาจารย์อนุพนธ์ พิมพ์ช่วย คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. ระบบการตรวจวัดสภาวะการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน (Plankton) อย่างต่อเนื่องด้วยระบบอินไลน์

เซ็นเซอร์ (Inline sensors) และระบบหมุนวนนำ้าต่อเนื่อง โดย ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ                     

คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. สูตรอาหารเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ที่ประกอบด้วยทองแดง (Copper) และฟอสฟอรัส 

(Phosphorus) โดย ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ คณะวิทยาศาสตร์

4. กรรมวธิกีารเสรมิโซเดยีม (Sodium) และโพแทสเซยีม (Potassium) ในนำา้ทีใ่ชเ้ลีย้งกุง้ขาว (Litopenaeus 

vannamei) วัยรุ่น โดย ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ คณะวิทยาศาสตร์

5. ระบบการเลีย้งจลุสาหรา่ย (Microalgae) และการอนบุาลสัตวน์ำา้ขนาดเล็กในถงัปฏกิรณช์วีภาพทีม่ผีลตอ่

การเพิม่การเจรญิเตบิโตไดแ้บบอตัโนมติั โดย ผศ.ดร.อาลักษณ ์ทพิยรัตน ์และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์

6. สตูรคอมพาวดพ์ลาสติกผสมวัสดุเหลอืทิง้จากการเกษตรทีย่อ่ยสลายไดด้้วยวธิทีางชวีภาพ และกรรมวธิกีาร

ผลิต โดย ผศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์

7. โต๊ะสำาหรับแกะหอยแมลงภู่แบบสามที่นั่ง โดย ผศ.ดร.ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

8. ระบบควบคมุและจดัการคณุลกัษณะแสงของถงัปฏกิรณท์างชวีภาพ ดว้ยหลอดไฟแอลอดี ี(Light Emitting 

Diode, LED) สำาหรับเพาะเลี้ยงสาหร่ายและอนุบาลสัตว์นำ้า โดย ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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9. กระบวนการและอุปกรณ์เร่งการเจริญ เติบโตของสาหร่ายโดยใช้ระบบการผสมก๊าซในของเหลวแบบ        

เวนจรูี ่(Venturi gas/liquid mixer) รว่มกบัเคร่ืองวเิคราะหค์วามเข้มขน้กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ (Carbon 

dioxide gas analyzer) นำ้า โดย ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

10. ระบบการควบคมุอณุหภมูแิละกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์(Carbon dioxide) สำาหรบัการเพาะเล้ียงสาหรา่ย 

(Algae) และแพลงก์ตอน (Plankton) ด้วยคาร์บอนได ออกไซด์เหลว (Liquid carbon dioxide) โดย 

ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

11. เทคโนโลยีการสร้างไฮดรอกซิลแรดิคอล (Hydroxyl radical) ปริมาณสูงจากปฏิกิริยาโฟโตแคททาไลติก 

(Photocatalytic process) ด้วยแสงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ 

จุลินทรีย์ของสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide) โดย ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ 

และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

12. อปุกรณ์และกระบวนการฆา่เช้ือจุลนิทรยีใ์นระบบการกรองนำา้ทะเลดว้ยอนพุนัธอ์นุมูลอสิระ (Free radical 

derivatives) โดย ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

13. นำ้าหมักเปลือกมังคุดสำาหรับใช้ควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่าในทุเรียน และกรรมวิธีการผลิต โดย           

ผศ.ดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

14. อุปกรณ์ทำาขนมข้าวตู โดย อาจารย์อนุพนธ์  พิมพ์ช่วย คณะวิศวกรรมศาสตร์

15. ข้าวเกรียบไหมอีร่ีท่ีมีส่วนผสมจากธัญพืช และกรรมวิธีการผลิต โดย ดร.ปิยพงษ์ ประเสริฐศรี และคณะ 

คณะสหเวชศาสตร์

16. อุปกรณ์บริหารอุ้งมือด้วยยางยืด โดย ดร.เมธี ธรรมวัฒนา คณะศึกษาศาสตร์

17. สตูรและกรรมวธิกีารผลิตนำา้มงัคดุผสมเมลด็ โดยผศ.ดร.บญุรตัน ์ประทมุชาติ และ ผศ.ดร.อรสา สริุยาพนัธ ์

คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

18. อุปกรณ์นวดนิ้วล็อค (Trigger Finger) ด้วยยางยืด โดย ดร.เมธี ธรรมวัฒนา คณะศึกษาศาสตร์

19. กรรมวิธีการผลิตไมโครแคปซูล (micro capsule) ของโปรไบโอติก (probiotics) โดย ภกญ.ดร.ณัฏฐิณี  

ธีรกุลกิตติพงศ์ และคณะ คณะเภสัชศาสตร์

20. สูตรและกรรมวิธีการผลิตข้าวหลามเสริมแคลเซียม  (Calcium) โดย อาจารย์อลงกต  สิงห์โต                      

คณะสหเวชศาสตร์

21. วิธีการเสริมฟอสฟอรัส (Phosphorus) ในระบบอนุบาลลูกกุ้งขาว โดย ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ        

คณะวิทยาศาสตร์

22. สูตรและกรรมวิธีการผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อ (Culture medium) ชนิดแผ่นฟิล์มจากผงกัมเมล็ดมะขาม 

(Tamarind gum) โดย รศ.ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

23. กระบวนการและอุปกรณ์ลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในสารละลายนำ้าแป้งด้วยการประยุกต์ใช้                                                                                                                                 

แสงยวู ี(UV light) และกา๊ซโอโซน (Ozone) โดย ผศ.ดร.อาลักษณ ์ทิพยรัตน์ และคณะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
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24. โฟมยางพาราที่มีส่วนประกอบของนาโนซิงค์ ออกไซด์ และกรรมวิธีการผลิต โดย อาจารย์ Miyoung Seo 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

25. อุปกรณ์สำาหรับวัดการทรงตัว โดย อาจารย์พิมลพรรณ ทวีการวรรณจักร คณะสหเวชศาสตร์

26. ชุดตรวจหาปรสิตเพอร์กินซัส (Perkinsus) ระยะฮิปโนสปอร์ (hypno spore) และระยะซูโอสปอร์ (zoo-

spore) ในหอยทะเลโดยวิธีดอทบอทติง (dot-blotting) โดย ดร.จันทร์จรัส วัฒนะโชติ และคณะ สถาบัน

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

27. อุปกรณอ์อกกำาลงักายสำาหรบัผูป่้วยและผูส้งูอายทุีข่อ้เขา่เสือ่มและกลา้มเนือ้ขาอ่อนแรง โดย ดร.ปยิะพงษ ์

ประเสริฐศรีและ อาจารย์ภูริชญา วีระศิริรัตน์ คณะสหเวชศาสตร์  

28. วัคซีนเชื้อตายสำาหรับต้านการติดเชื้อแบคทีเรียวิบริโอ วัลนิฟิคัส (Vibrio vulnificus) สายพันธุ์ไทยในปลา

กะพงขาว โดย ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท และ ผศ.ดร.มลฤดี สนธิ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี

ทางทะเล

29. การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของซัลโมเนลลา (Salmonella) รูปแบบใหม่ โดยการเพาะเลี้ยงเชื้อขนาด

เล็ก โดย ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

30. กรรมวิธีการเตรียมแมงจิเฟอริน (Mangiferin) บริสุทธิ์จากมะม่วง โดย ดร.อนันต์ อธิพรชัย                            

คณะวิทยาศาสตร์

31. สูตรและกรรมวิธีการผลิตปลาร้าลดโซเดียม (Sodium) โดย อาจารย์นริศา เรืองศรี คณะสหเวชศาสตร์

32. กรรมวิธีการสกัดสารสกัดหยาบจากกาแฟที่อุณหภูมิตำ่า และผลิตภัณฑ์จากกรรมวิธีดังกล่าว โดย               

ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

33. กระบวนการและอุปกรณ์ในการทำาลายฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะในนำ้าเสียจากการผลิตยา โดยการประยุกต์

ใช้เทคโนโลยีออกซิเดชั่นขั้นสูง (Advanced oxidation) โดย ดร.อาณัติ ดีพัฒนา และ ผศ.ดร.อาลักษณ์     

ทิพยรัตน์ และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

34. เครื่องล้างมือฆ่าเชื้อด้วยละอองลอยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล (Hydroxyl radical) โดย ดร.อาณัติ ดีพัฒนา 

และ ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ผลงานประเภท : ลิขสิทธิ์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการยื่นคำาขอรับยื่นจดแจ้ง

ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม จำานวน 1 ผลงาน เรื่อง รูปแบบการเพิ่มสมรรถภาพทางกาย โดย ดร.ปิยพงษ์ ประเสริฐ

ศรี และคณะ คณะสหเวชศาสตร์
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บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลด้านการวิจัย

ดร . เ ดชชา ติ  ส ามารถ  คณะ

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ไ ด้ รั บ พ ร ะ

มหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ได้ทรงคัดเลือกเป็นตัวแทน

นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ รุ่ น เ ย า ว์ ข อ ง

ประเทศไทย เปน็ 1 ใน 5 คน ทีไ่ดเ้ขา้

ร่วมงาน Global Young Scientists 

Summit ประจำาปี 2562 รุ่นที่ 7

รศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ คณะ
วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลสภาวิจัย
แห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยระดับ
ดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
ประจำาปี 2562 จากผลงานเรื่อง 
“ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระดับ
โมเลกุลของลิเวอร์เวิร์ตสกุลมาสทิ
โกลีจูเนีย” (Molecular Phylog-
eny of Liverwort Genus Mas-
tigolejeunea) จากสำานักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวัน
ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ดร.นพพล วีระนพนันท์  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกตี
พิมพ์บทความวิจัย เร่ือง Enabling 
tools for continuous-flow bi-
phasic liquid–liquid reaction 
ในวารสาร Reaction Chemistry 
& Engineering ประเทศองักฤษ โดย
ทาง Board members ได้คัดเลือก
นักวิจัยจำานวน 27 คนท่ัวโลกเพ่ือ
รับรางวัล Emerging Investigator 
2019

รศ.ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตร

โครงการทุนนักวิจัยแกนนำา ประจำา

ปี 2561 จากสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ

ได้นำาเสนอหัวข้อวิจัยเรื่อง “วิธีการ

หาคา่เอนโทรปขีองการเกดิทีต่ำา่ทีส่ดุ

สำาหรับครีบตามแนวยาว ครีบหนาม 

และครีบวงกลมที่อยู่ในสภาวะผิว

เปียกบางสว่น” เม่ือวนัที ่25 มนีาคม 

พ.ศ. 2562

รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ คณะ

วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Bronze 

Medal จากผลงานเรื่อง “Con-

trolled-release fertilizer based 

on biodegradable hydrogel” 

ในงาน The 47th International 

Exhibition of Inventions Geneva  

ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อ

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

คุ ณ อ ลิ ส า  จิ ต ต รี พ ล  ค ณ ะ

แพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล Hero 

Award จากการประชมุ Asia Pacific 

Sterilization Leadership Summit 

Taipei, Taiwan จากสมาคมความ

กา้วหนา้ทางเครือ่งมอืทางการแพทย์

ในสหรัฐอเมริกา Association for 

Advancement of Medical In-

strumentation (AAMI) เมื่อวันที่ 

23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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รศ.ดร. จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เข้ารับถ้วยรางวัล Silver Award (THAILAND RE-

SEARCH EXPO 2019) ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 “วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ

ยั่งยืน” เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีคณาจารย์ 

นักวิจัยที่ร่วมนำาเสนอผลงานวิจัย ดังนี้

ผลงานเรื่องที่ 1 การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ตราสินค้าแฟชั่นจากหัตถกรรมสิ่งทอชุมชนบ้านปึก จังหวัดชลบุรี

ดว้ยเทคนคิการตดัเยบ็ขัน้สงูเพือ่จดัจำาหนา่ยในตลาดสินคา้แฟชัน่สำาเร็จรูป “Le Costume Banpuek by MUPA” 

โดย อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ (คณะดนตรีและการแสดง)

ผลงานเรื่องที่ 2 “Smart & Modern Elegance (SME) Jewelry” เครื่องประดับโลหะผสมผสานนวัตกรรม

จากวัสดุท้องถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย รศ.ดร.พิมพ์ทอง 

ทองนพคุณ ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา ผศ.ดร.สายสมร นิยมสรวญ ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง ดร.สุรินทร์ อินทะ

ยศ อาจารย์วรชัย รวบรวมเลิศ อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎีกุล อาจารย์รุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า 

อาจารย์จุรีรัตน์ สารรัตน์ อาจารย์ดวงกมล เพ็ชร์ชะ อาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี (คณะอัญมณี) และ ดร.ปัทมา 

ศรีนำ้าเงิน (คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์)

ผลงานเรื่องที่ 3 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการสำาหรับชุมชนหัตถกรรมท้องถิ่นผ้าจกไทยวนจังหวัด

ราชบุรีเพื่อขยายกลุ่มงานผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งภายในด้วยนวัตกรรมข้ึนรูปผ้าด้วยแม่พิมพ์และสิ่งทอสีเขียว 

โดย ดร.รสา สุนทรายุทธ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)

ผลงานเรื่องที่ 4 ต่อยอดภูมิปัญญา : การออกแบบและพัฒนากี่ไฮบริด เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยก

ระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผ้าทอของภาคตะวันออก โดย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง (คณะศิลปกรรมศาสตร์)

ผลงานเรือ่งที ่5 การออกแบบสรา้งสรรค์ผลิตภณัฑ์ยางพาราด้วยนวัตกรรม delayed-action gelling agent 

เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราภาคตะวันออก โดย ดร. มิยอง ซอ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
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ดร.อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้ รับรางวัล The 
Best Paper Award เรื่อง แนวทาง
การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูเ้พ่ือส่ง
เสรมิผูเ้รยีนในการเตรยีมความพรอ้ม
เพือ่การทดสอบทางการศกึษาขัน้พืน้
ฐาน (O-NET) กรณีศึกษา โรงเรียน
ประกอบราษฏร์บำ ารุ ง  จั งหวัด
ฉะเชิงเทรา ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ประจำาปี 
2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อ
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ได้รับการแต่งตั้ง

ดำารงตำาแหน่ง Executive Director 

ของ APCoRE (Asia-Pacific Con-

sortium of Researchers and 

Educators) ในงานประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ 2018 เมื่อวันที่ 31 

ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

อ า จ า ร ย์ โ บ - ก ย็ อ ง  ยู  ค ณ ะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้

รับรางวัลสถาบันเซจง จากการ

ประกวด “ข้อเขียนประสบการณ์

ครูสอนภาษาเกาหลี ครั้งท่ี 9” ณ 

Digital Seoul Culture Arts Uni-

versity สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 

25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

อาจารย์นงนุช ล่วงพ้น และคณะ 

คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลผล

งานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี ประจำา

ปี 2562 สาขาวิศวกรรมศาสตร์

และอุตสาหกรรมวิจัย จากผลงาน 

“อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำาหรับผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง : IWalk” จาก

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง

ชาติ (วช.) เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 

พ.ศ. 2562

รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ และ

ผศ.ดร .ยุภาพร สมี น้อย คณะ

วิ ท ย าศ าสต ร์  ไ ด้ รั บป ร ะก าศ

เกยีรตคิณุใน “งานแถลงขา่ว การนำา

เสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ

นวัตกรรมไทยร่วมประกวดและ

จัดแสดงในเวทีนานาชาติ” จาก

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง

ชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2562

ผศ.ดร.จอมใจ สกุใส ดร.สรายทุธ เวช

สิทธิ์ และทีมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ระดับอุดมศึกษา จากผลงาน “ชุด

ตรวจวัดคอปเปอร์ (II) ไอออนด้วย

เส้นใยนาโน ที่เตรียมจากพอลิเมอร์

ชีวภาพด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปิน

นิ่ง” ในการประกวดนวัตกรรมนาโน

เทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 10 

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจา้คุณทหารลาดกระบัง เมือ่วนัท่ี 26 

กรกฎาคม พ.ศ. 2562
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเกษตร คร้ังที่ 20 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 มีนักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทาง

ทะเล ได้รับรางวัล ดังนี้

วิไลวรรณ พวงสันเทียะ และ ศิริวรรณ ชูศรี ได้รับรางวัลดีเด่น 

การนำาเสนอโปสเตอร์ จากผลงานเร่ือง วงจรชีวิตของแมงกะพรุนถ้วย

หลากสี Catostylus townsendi (Mayer, 1915) ตั้งแต่ระยะไซพิสโต

ม่าจนถึงระยะที่มีรูปร่างแบบเมดูซ่าในธรรมชาติ

สพุรรณ ีลโีทชวลติ จนัทรจ์รสั วฒันะโชต ิและ นนัทกิา คงเจรญิพร 

ได้รับรางวัลชมเชย การนำาเสนอโปสเตอร์ จากผลงานเร่ือง การสำารวจ

ความชกุของปรสติ Perkinsus olseni ในหอยลาย (Paphia unndulata) 

จากจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

ไพฑูรย์ มกกงไผ่ นายอาวุธ หมั่นหาผล และ วันชัย วงสุดาวรรณ 

ได้รับรางวัลชมเชย การนำาเสนอแบบบรรยาย จากผลงานเรื่อง การสะสม

ของสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (พีเอเอช) ในหอยแมลงภู่

ตามแนวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

ดร.สปุรณีา ศรใีสคำา คณะเทคโนโลยี

การเกษตร ได้รับรางวัลบุคลากร

ทางการศึกษาสายวิชาการดีเด่น 

บุคคลต้นแบบในงานด้านวิชาการ 

วิจัย บริการชุมชน   และส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ในงานอัต

ลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปิน

บนถิน่ไทย คร้ังที ่15 ณ มหาวทิยาลยั

ราชภฏัเพชรบรุ ีเมือ่วนัที ่8 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561

ดร .พี ร  ว ง ศ์อุ ปราช  วิ ทยาลั ย

วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

ได้รับรางวัลนักจิตวิทยาคลินิกผู้มี

ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมยอดเยี่ยม 

จากสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 

เม่ือวันที ่28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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ทีป่ระชมุสภาข้าราชการ พนักงานและลกูจา้งมหาวทิยาลยั แหง่ประเทศไทย (ปขมท.) จดัการประชมุวชิาการ

วิจัยระดับชาติสำาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 “ทองกวาววิชาการ’62 : ส่ง

เสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีบุคลากร

สายสนับสนุนได้รับรางวัล ดังนี้

มหาวทิยาลยับรูพา ผลติผลงานวจิยัและนวตักรรม ในปีงบประมาณ 2562 กวา่ 367 เรือ่ง มอีาจารย์

ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 24 ผลงาน มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ทั้งหมด 449 บทความ โดยมีการอ้างอิงผลงานวิจัยในฐานข้อมูล Scopus  78 ครั้ง และมีการยื่นคำาขอจด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือการรายงานผลเชิงพาณิชย์ ผ่านศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ทั้งสิ้น 101 ผลงาน

นางสาวเบญจมาศ อุสิ

มาศ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 

จากการนำาเสนอผลงานวิจัยแบบ 

Poster presentation สาขา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจยัส่วนบคุคล ลกัษณะงานและ

ความผูกพันของบุคลากร คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นายเกรียงศักดิ์ สมบัติ สุร

นาถวัชวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ

ที่  1 จากการนำาเสนอผลงาน

วิจัยแบบ Oral presentation 

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง 

“ประสิทธิ ผลของ โปรแกรม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ต่อภาวะอ้วนของบุคลากรคณะ

แพทยศาสตร์”
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การบริการวิชาการ และเครือข่ายความร่วมมือ

 มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุนและดำาเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมให้สอดคล้อง

กบัแผนพฒันาและนโยบายของชาต ิตอบสนองความต้องการพัฒนา แกไ้ขปญัหา หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งแกส่งัคม

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ  ให้ครอบคลุมด้านการ

ทำานุบำารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งบทบาทในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และ

การบริการทางการแพทย์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมระหว่าง       

เครอืขา่ยความร่วมมอืท้ังในประเทศและตา่งประเทศ เพือ่พฒันามหาวทิยาลยัไปสูก่ารเปน็ศนูยก์ลางดา้นข้อมลูข่าวสาร 

การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคตะวันออก

 ดว้ยผลงานบรกิารวชิาการอนัเป็นทีป่ระจกัษ ์ทำาให ้รศ.ดร.วชัรนิทร ์กาสลกั รองอธกิารบดฝีา่ยบรหิาร (ปจัจบัุน

ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นผูร้กัษาการอธกิารบด ีณ วนัท่ี 5 สงิหาคม 2562) ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็คณะกรรมการตรวจรบัการ

จ้างที่ปรึกษาบริหาร โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 

 นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยบูรพายังได้รับมอบหมายให้จัดประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร

สำานักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎรแต่งตั้ง รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก เป็นคณะกรรมการตรวจรับ          
การจ้างที่ปรึกษาบริหาร โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

สำานักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

บูรพา เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้างที่ปรึกษาบริหาร โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อทำาหน้าที่ใน

การดำาเนนิการตรวจรบัการจา้งทีป่รกึษา บรหิารโครงการกอ่สร้างอาคารรัฐสภาแหง่ใหมใ่หเ้ปน็ไปด้วยความเรียบรอ้ย 

เกดิความคลอ่งตวั มปีระสทิธภิาพและประสทิธิผล ประกอบกบัเพือ่ใหเ้ปน็ไปด้วยความถกูต้อง ตรงตามขอ้เทจ็จริง นบั

เป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยบูรพา ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รรับความไว้วางใจให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานใน

โครงการท่ีสำาคัญของประเทศ ให้เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและมีประสทิธภิาพอนัจะเกดิประโยชนแ์กป่ระเทศศตอ่ไป
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การประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร

รศ.ดร.สมนกึ ธรีะกลุพศิทุธิ ์ผูป้ฏบิตัหินา้ทีอ่ธกิารบด ีเปน็ประธานเปดิโครงการประชมุวชิาการราชบณัฑิตสญัจร 

เรื่อง “สังคมใหม่ ศึกษาใหม่ การบริหาร การศึกษาใหม่” จัดโดย สำานักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา

ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่    

ผลงานการศกึษาวจิยัของราชบณัฑติและภาคีสมาชกิ รวมทัง้แลกเปล่ียนความรู้และขอ้มลูทางวชิาการ ตลอดจนสรา้ง

เครือข่ายทางวิชาการด้านการพัฒนาประเทศ ภายในโครงการฯ มีการปาฐกถา เรื่อง “ราชบัณฑิตกับการสร้างความ

เป็นธรรมในสังคม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำาราญ ประธานสำานักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิต

ยสภา และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ รองประธานกรรมการ ทำาหน้าที่แทนประธานกรรมการ 

ปฏบิตัหินา้ทีแ่ทนนายกสภามหาวทิยาลยับูรพา เปน็วทิยากรผูท้รงคณุวฒุจิากสำานกัธรรมศาสตรแ์ละการเมือง ในฐานะ        

ราชบณัฑติและภาคสีมาชิก ประเภทวชิาศกึษาศาสตร ์สาขาวชิาศกึษาศาสตร์ทางสารตัถะ ในการอภปิรายเรือ่ง “สงัคม

ใหม ่ศกึษาใหม่ การบริหารการศกึษาใหม”่ และการอภปิรายเรือ่ง “ใครจะพามหาวทิยาลยัออกจากถำา้ ?” จากวทิยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์สอนระดับบัณฑิตศึกษา

และนักศึกษาระดับปริญญาเอกเข้าร่วมโครงการฯ

การบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคมที่ชัดเจนบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและผลักดันองค์ความรู้หรือผลงานวิจัย โดยใช้การบริการวิชาการไปประยุกต์ต่อยอด เพื่อการ

พัฒนาสังคม ชุมชน และเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้การบริการวิชาการ แก่สังคมมีความโดดเด่นตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบูรณาการกับพันธกิจต่าง ๆ ได้ มหาวิทยาลัยได้กำาหนดให้มีระบบและกลไก

การบริการวิชาการแก่สังคม และกำากับ ติดตามให้มีระบบดำาเนินการตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA โดยแต่งตั้งคณะ

กรรมการดา้นการบรกิารวชิาการข้ึน 2 ชดุ ไดแ้ก ่คณะกรรมการบรกิารวชิาการมหาวทิยาลยับรูพา และคณะกรรมการ
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บริหารเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ กลไกการทำางานที่สำาคัญคือการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ    

บูรณาการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งเริ่มจากการกำาหนดกลยุทธ์ ทิศทาง แนวทางการให้บริการวิชาการแก่สังคมและ action plan ของการดำาเนินงาน

ตลอดทัง้ป ีมีการถา่ยทอด ไปสูส่ว่นงานตา่ง ๆ  ทัว่ทัง้มหาวทิยาลยั และเปดิโอกาสใหน้กัวิชาการและผูท้รงคณุวฒิุสาขา

ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำาไปสู่

การบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

มหาวิทยาลัยบูรพามีผลงานตามนโยบายที่ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาชุมชน สังคม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

รฐัวิสาหกิจ รวมทัง้ธรุกจิอตุสาหกรรมอยา่งตอ่เนือ่งและสามารถประยกุตห์รอืสรา้งแนวทางการดำาเนนิงานใหม ่ๆ  ดว้ย

ตนเองได้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีจำานวนโครงการบริการวิชาการรวม 664 โครงการ มีงบประมาณ 

ทั้งสิ้น 380,086,391.15 บาท ซึ่งร้อยละ 99.06 ของงบประมาณมาจากแหล่งทุนอื่นรวม 376,531,948.15 บาท     

รองลงมาได้รับทุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 2,764,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.73 และจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

790,243 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.21  นอกจากการจัดทำาโครงการบริการวิชาการ บุคลากรของมหาวิทยาลัยยังได้รับเชิญ

เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 274 คน จำานวน 512 ครั้ง เขียนบทความลงใน

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ จำานวน 212 บทความ เผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง จำานวน 471 เรื่อง และทาง

อินเทอร์เน็ต 373 เรื่อง

ตารางที่ 6 - 1 โครงการบริการวิชาการ จำาแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2562

แหล่งทุน ปีงบประมาณ 2562

จำานวน งบประมาณ ร้อยละ

เงินอุดหนุนรัฐบาล 17 2,764,200.00 0.73

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 35 790,243.00 0.21

แหล่งทุนอื่น 612 376,531,948.15 99.06

รวม 664 380,086,391.15 100.00
ที่มา : กองแผนงาน

 หมายเหตุ : 1) ข้อมูลจำานวนโครงการและงบประมาณ แหล่งเงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินรายได้มหาวิทยาลัย                  

จากระบบรายงานประจำาปี

                2) ข้อมูลจำานวนโครงการแหล่งทุนอื่น จากระบบสารสนเทศโครงการบริการวิชาการ 

                3) ข้อมูลงบประมาณแหล่งทุนอื่น จากระบบบัญชีสามมิติ
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ตารางที่ 6 - 2 โครงการบริการวิชาการ จำาแนกตามแหล่งทุนและส่วนงาน ปีงบประมาณ 2562

ส่วนงาน
เงินอุดหนุนรัฐบาล เงนิรายไดม้หาวทิยาลยั แหล่งทุนอื่น รวม

จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ

คณะการจัดการและการท่อง

เที่ยว

- - - - 15 7,559,452.09 15 7,559,452.09

คณะการแพทย์แผนไทยอภัย

ภูเบศร

- - 3 45,400.00 - - 3 45,400.00

คณะดนตรีและการแสดง - - - - 2 150,000.00 2 150,000.00

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 68,300.00 - - 1 22,000.00 2 90,300.00

คณะเทคโนโลยีทางทะเล 1 111,400.00 1 2,100.00 - - 2 113,500.00

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 46,600.00 - - 6 5,883,350.00 7 5,929,950.00

คณะแพทยศาสตร์ - - 4 55,000.00 6 2,207,600.00 10 2,262,600.00

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 1 80,000.00 - - 8 6,987,100.00 9 7,067,100.00

คณะเภสัชศาสตร์ - - 1 3,875.00 4 413,000.44 5 416,875.44

ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์

- - 2 64,530.00 5 334,800.00 7 399,330.00

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ - - - - 46 12,205,559.13 46 12,205,559.13

คณะโลจิสติกส์ 1 100,000.00 - 97,190.00 11 42,082,325.79 12 42,279,515.79

คณะวิทยาการสารสนเทศ - - 2 55,000.00 7 6,398,465.00 9 6,453,465.00

คณะวิทยาศาสตร์ 1 111,400.00 2 10,300.00 33 9,048,685.40 36 9,170,385.40

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา - - - - 4 788,793.21 4 788,793.21

ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

ศิลปศาสตร์

1 105,000.00 4 93,688.00 1 40,000.00 6 238,688.00

ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์

1 82,100.00 - - 46 4,565,000.00 47 4,647,100.00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ - - - - 45 10,556,900.00 45 10,556,900.00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ - - 1 - - - 1 -

คณะศึกษาศาสตร์ 1 1,500,000.00 - - 13 6,772,725.00 14 8,272,725.00

คณะสหเวชศาสตร์ 1 63,900.00 - - 1 189,000.00 2 252,900.00

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 50,000.00 3 34,850.00 6 774,547.25 10 859,397.25

คณะอัญมณี 1 71,500.00 1 25,980.00 4 2,244,900.00 6 2,342,380.00

วิทยาลัยนานาชาติ - - 1 3,200.00 10 708,200.00 11 711,400.00

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ - - - - 41 60,446,364.34 41 60,446,364.34

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ - - - - 9 1,751,750.00 9 1,751,750.00

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ

วิทยาการปัญญา

- - - - 5 194,650.00 5 194,650.00
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ส่วนงาน
เงินอุดหนุนรัฐบาล เงนิรายไดม้หาวทิยาลยั แหล่งทุนอื่น รวม

จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ

โรงเรยีนสาธติ “พบิลูบำาเพญ็” 1 53,200.00 1 41,830.00 14 9,072,400.00 16 9,167,430.00

สถาบันภาษา - - - - 32 890,738.00 32 890,738.00

สถาบนัวทิยาศาสตรท์างทะเล 1 100,000.00 - - 16 1,434,694.00 17 1,534,694.00

สำานักคอมพิวเตอร์ 1 86,300.00 8 250,500.00 10 5,924,650.00 19 6,261,450.00

สำานักบริการวิชาการ 1 100,000.00 - - 201 173,340,198.50 202 173,440,198.50

สำานักหอสมุด 1 34,500.00 - - 1 484,000.00 2 518,500.00

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี - - 1 6,800.00 - - 1 6,800.00

ศูนย์จีนศึกษา - - - - 9 3,060,100.00 9 3,060,100.00

รวม 17 2,764,200.00 35 790,243.00 612 376,531,948.15 664 380,086,391.15

ที่มา : กองแผนงาน

 หมายเหตุ :  1) ข้อมูลจำานวนโครงการและงบประมาณแหล่งเงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินรายได้มหาวิทยาลัย

จากระบบรายงานประจำาปี

                2)  ข้อมูลจำานวนโครงการแหล่งทุนอื่น จากระบบสารสนเทศโครงการบริการวิชาการ   

              3)  ข้อมูลงบประมาณแหล่งทุนอื่น จากระบบบัญชีสามมิติ

 จากตารางที่ 6-1 และ 6-2 มหาวิทยาลัยมีจำานวนโครงการบริการวิชาการรวม 664 โครงการ งบประมาณ       

ทั้งสิ้น 380,086,391.15 บาท ซึ่งร้อยละ 99.06 ของงบประมาณมาจากแหล่งทุนอื่นรวม 376,531,948.15 บาท รอง

ลงมาไดร้บัทนุจากเงนิอดุหนนุรฐับาล 2,764,200 บาท คดิเปน็รอ้ยละ 0.73 และจากเงนิรายไดม้หาวทิยาลยั 790,243 

บาท คิดเป็นร้อยละ 0.21 โดยส่วนงานที่มีงบประมาณสูงสุด คือ สำานักบริการวิชาการ จำานวน 173,440,198.50 บาท 

รองลงมา ได้แก่ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จำานวน 60,446,364.34 บาท และคณะโลจิสติกส์ จำานวน 42,279,515.79 บาท

การเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

มหาวทิยาลยัมบุีคลากรผูท้รงคุณวฒิุในสาขาวชิาตา่ง ๆ  ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 บคุลากรของมหาวทิยาลยั

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 274 คน จำานวน 512 ครั้ง เมื่อจำาแนก

ตามกลุม่สาขาวชิา พบวา่ บคุลากรกลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเชญิเปน็วทิยากรบรรยายพเิศษ

มากทีส่ดุ จำานวน 219 คร้ัง รองลงมาไดแ้ก ่บุคลากรกลุม่สาขาวชิาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ จำานวน 113 คร้ัง และบคุลากร

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและกลุ่มสถาบนั สำานกั ศนูย ์ได้รับเชิญเปน็วทิยากรบรรยายพิเศษเทา่กันที ่

90 ครั้ง แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 6-3
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ตารางที่ 6 - 3 จำานวนบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ปีงบประมาณ 2562

กลุ่มวิชา จำานวนคน จำานวนครั้ง

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 98 219

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 78 113

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 62 90

กลุ่มสถาบัน สำานัก ศูนย์ 36 90

รวมทั้งสิ้น 324 512

การเขียนบทความเผยแพร่ทางสิ่งพิมพ์

 การเขียนบทความเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการนั้นเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมอีกประการหนึ่ง  ซึ่งจะ

ทำาให้ประชาชนได้รับความรู้และเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำาวัน สามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  โดย

ในปีงบประมาณ พ.ศ 2562 บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เขียนบทความลงในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ  จำานวน 212 

บทความ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 6-4

ตารางที่ 6 - 4 การเขียนบทความเผยแพร่ทางสิ่งพิมพ์ จำาแนกตามส่วนงาน ปีงบประมาณ 2562

ส่วนงาน/หน่วยงาน จำานวน
เรื่อง ส่วนงาน/หน่วยงาน จำานวน

เรื่อง

คณะดนตรีและการแสดง 3 คณะศึกษาศาสตร์ 93

คณะพยาบาลศาสตร์ 41 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 9

คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 3 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 8

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 7 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 4

คณะเภสัชศาสตร์ 2 โครงการจัดต้ังคณะพาณชิยศาสตร์และบริหารธรุกจิ 1

คณะเทคโนโลยีทางทะเล 14 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 1

คณะวิทยาศาสตร์ 22 สถาบันภาษา 1

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3 รวมทั้งสิ้น 212

การเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง และทางอินเตอร์เน็ต

 มหาวทิยาลยับูรพาไดจ้ดัโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวชิาการทางสถานวีทิยกุระจายเสยีงเพือ่ใหป้ระชาชนได้

รบัทราบความรูเ้ก่ียวกบัสิง่แวดลอ้ม และเรือ่งทีเ่ปน็ประโยชนก์บัชวีติประจำาวันในด้านต่าง ๆ  ครอบคลุมพ้ืนทีเ่กอืบทัว่

ประเทศ  โดยออกอากาศทั้งระบบ FM และ AM ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้  บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เขียน

บทความทางวิชาการเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง จำานวน 471 เรื่อง และเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 373 เรื่อง แสดง

รายละเอียด ดังตารางที่ 6-5 และ 6-6
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ตารางที่ 6 - 5 การเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง

ชื่อรายการ ส่วนงาน
จำานวน
(สถานี)

จำานวน
(เรื่อง)

 1. วทิยาศาสตรเ์พือ่ประชาชน คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สำานักบริการวิชาการ 96 52

 2. มนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สำานัก

บริการวิชาการ

70 52

 3. สุขภาพดีมีสุข โรงพยาบาลมหาวทิยาลยับรูพา รว่มกบั สำานกับรกิาร

วิชาการ

68 52

 4. สุขภาพดี-ชีวีมีสุข คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับ สำานักบริการวิชาการ 55 52

 5. วิถีสุขภาพ คณะสาธารณสขุศาสตรร์ว่มกบั สำานกับรกิารวชิาการ 48 52

 6. ก้าวไกลในโลกกว้าง สำานักบริการวิชาการ 93 52

 7. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สำานักบริการวิชาการ 61 52

 8. คุยข่าวชาวมอบู คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะ

เภสัชศาสตร์ สำานักหอสมุด และวิทยาลัยวิทยาการ

วิจัยและวิทยาการปัญญา 

1 6

 10. สถานีวิทยุกระจายเสียง

เทศบาลตำาบลวัฒนานคร

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 100

รวม 493 471

ตารางที่ 6 - 6 การเผยแพร่วิชาการทางอินเทอร์เน็ต

เว็บไซต์ เรื่อง ส่วนงาน
จำานวน
(เรื่อง)

Uniserv.buu.ac.th รายการวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน คณะวิทยาศาสตร์

ร่วมกับ สำานักบริการวิชาการ

52

Uniserv.buu.ac.th รายการมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ร่วมกับ     

สำานักบริการวิชาการ

52

Uniserv.buu.ac.th รายการสุขภาพดีมีสุข คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ 

สำานักบริการวิชาการ

52

Uniserv.buu.ac.th รายการสุขภาพดี-ชีวีมีสุข คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ 

สำานักบริการวิชาการ

52

Uniserv.buu.ac.th วิถีสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์    

ร่วมกับ สำานักบริการวิชาการ

52
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เว็บไซต์ เรื่อง ส่วนงาน
จำานวน
(เรื่อง)

Uniserv.buu.ac.th ก้าวไกลในโลกกว้าง สำานักบริการวิชาการ 52

Uniserv.buu.ac.th มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สำานักบริการวิชาการ 52

https://ccpe.phar-

macycouncil.org/

- การวัดค่าอรรถประโยชน์ (Utility meas-

urement) 

- The anti-aging drug of Metformin 

- กฏหมายและเครื่องสำาอาง

คณะเภสัชศาสตร์ 3

YOUTUBE : moshis-

aran channels

การจัดการความรู้ คณะการจัดการและการท่อง

เที่ยว

2

w w w . f a c e b o o k .

com/MTBUU/

- การเปลี่ยนแปลงของประชาคมสัตว์ไม่มี

กระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บนซั้งเชือก บ้าน

คลองมะขาม ต.หาดเล็ก จ.ตราด 

- การสำารวจสถานภาพและชนิดของหญ้า

ทะเลบริเวณหมู่เกาะรัง จ.ตราด

คณะเทคโนโลยีทางทะเล 2

YOUTUBE : BUU  

Research CHANNEL

กระแสนำ้าบริเวณหาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี ใน

ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 

2561

คณะเทคโนโลยีทางทะเล 1

http://ploychan.

chanthaburi .buu.

ac.th

ฐานข้อมูลพลอยสีในจันทบุรีเพ่ือส่งเสริมการ

ขาย

คณะอัญมณี 1

รวม 373

การให้บริการวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ 

 นอกจากการให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยบูรพายังมีการให้

บริการวิชาการแก่บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซ่ึงเป็นบริการวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยมีการดำาเนินการ

มาอย่างต่อเนื่อง  ตามความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนการให้บริการฝึกปฏิบัติงานแก่นิสิต

มหาวิทยาลัยบูรพาและนิสิตต่างสถาบัน
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ตารางที่ 6 - 7 การให้บริการวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ

ส่วนงาน/หน่วยงาน การให้บริการ สถิติการให้บริการ

คณะการแพทยแ์ผนไทยอภยัภเูบศร ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2,176 คน

คณะดนตรีและการแสดง ให้บริการทางด้านดนตรีและการแสดง 20 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ การบริการทางการแพทย์

การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก

การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยใน

315,187

69,527

ราย

ราย

คณะศึกษาศาสตร์ บริการพัฒนารูปแบบการวัด คัดกรอง และพัฒนาสมอง จิตใจและ

การเรียนรู้ แก่นักเรียนและบุคลากร

บริการฝึกอบรม และคลินิคด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล 

122

2,887

หน่วยงาน

คน

คณะสหเวชศาสตร์ คลินิกกายภาพบำาบัด 

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสหเวชศาสตร์

793,475

1,820

บาท

คน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ บริการวิเคราะห์คุณภาพอากาศและตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ

ทำางาน

บรกิารตรวจวเิคราะหแ์ละใหค้ำาปรกึษาการตรวจวเิคราะหห์าเชือ้กอ่

โรคจากสิ่งส่งตรวจ

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

22

5

20

หน่วยงาน

หน่วยงาน

หน่วยงาน

คณะอัญมณี บริการตรวจวิเคราะห์อัญมณีสำาหรับบุคคลทั่วไป 2,702

7,125

ครั้ง

ใบรับรอง

คณะเทคโนโลยีทางทะเล บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนำ้า

บริการตรวจสุขภาพและโรคสัตว์นำ้า

15

3

ตัวอย่าง

ครั้ง

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บริการเข้าชมสถานเล้ียงสัตว์นำ้าเค็มและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทาง

ทะเล

บริการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า

ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนำ้าและดิน

ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางอาหาร

ให้บริการตรวจวิเคราะห์แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้า

ดิน สัตว์นำ้าวัยอ่อน

ให้บริการแพลงก์ตอนพืช

ให้บริการสาหร่ายใหญ่

ให้บริการแพลงก์ตอนสัตว์

ให้บริการนิสิตฝึกงานประจำาปี

464,043

9

121

47

48

36,027

300

95,554

41

คน 

หน่วยงาน

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ลิตร

กรัม

ลิตร

คน
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พธีิเปิดนทิรรศการเฉลมิพระเกยีรต ิเนือ่งในโอกาสมหามงคล พระราชพธิบีรมราชาภิเษก พุทธศกัราช 

2562

เนื่องในโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธี            

บรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของ

ประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชน        

ผู้มีความหวังต้ังใจอยู่ทั่วกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกูร จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม         

ใหป้ระกอบพระราชพิธบีรมราชาภเิษก ระหวา่งวนัท่ี 4 - 6 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2562 นับเป็นโอกาสมหามงคลท่ีพสกนิกรปวงชนชาวไทย           

จกัไดส้ำานกึในพระมหากรณุาธคิณุ ทีไ่ดท้รงประกอบพระราชกรณยีกิจ

นานัปการ

มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่อง

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษา พุทธศักราช 2562 เพื่อน้อมสำานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณและธำารงไว้ซ่ึงพระเกียรติยศอันเกริกไกรของ             

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของประเทศไทย และเพ่ือเผย

แพร่ความรู้เก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซ่ึงเป็นพระราชพิธีเก่าแก่

และเปน็มหามงคลยิง่ของชาวไทย โดยเนือ้หานทิรรศการประกอบด้วย

พระราชประวัติ เอกบดินทร์ ปิ่นสยาม 

พระราชกรณียกิจ ทั่วเขตคาม เย็นศิระเพราะพระบริบาล 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีการ ผ่านฟ้า ราชาภิเษก 

ปฐมบรมราชโองการบูรพกษัตริย์ พรอเนก บูรพกษัตริยาธิราช

ถ่ายทอดเนื้อหาด้วยภาพ และสื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่าง ๆ 

และถ่ายทอดสดพระราชพิธี โดยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562      

รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดี เป็นประธาน

ในพิธีเปิด ทรรศการฯ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดโอกาสให้

ประชาชนลงนามถวายพระพรชัยมงคล และความจงรักภักดี ร่วมชม

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก 

มหาวิทยาลัยบูรพา
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งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 64 ปี (8 กรกฎ)    

พร้อมทั้งปล่อยตัวนักวิ่งประเพณีเขาสามมุข 64 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ณ สนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ สู่เชิงเขา

สามมุข และกลับมาเข้าเส้นชัยบริเวณลานธรรมหน้ามหาวิทยาลัย โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน นิสิต และ 

ประชาชนทั่วไปร่วมวิ่งเป็นจำานวนกว่า 6,000 คน บรรยากาศกิจกรรมเป็นไปด้วยความสุข อบอุ่น สนุกสนาน โดยเป็น

กิจกรรมท่ีจัดเป็นประจำาทุกปี เพ่ือเป็นการสร้างความรักความ สามัคคีในหมู่ประชาคมชาวบูรพา  และในช่วงเช้ามกีจิกรรม

ถวายภัตตาหาร และตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 32 รูป และร่วมกันสักการะรูปป้ัน ศาสตราจารย์ ดร.ธำารง บัวศรี                   

รองอธิการบดีคนแรก หลังจากนั้น จึงมีการประกาศเกียรติคุณ พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้มีอุปการคุณต่อ          

มหาวิทยาลัย มอบรางวัลรัตนบูรพา ศิษย์เก่าดีเด่น และนิสิต ดีเด่น พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตอีกด้วย
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มหาวิทยาลัยบูรพา คว้ารางวัลชนะเลิศก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประเภท ฉ (ศิลปะร่วมสมัย)     

2 ปีซ้อน

 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมประเพณี      

กอ่พระทรายวนัไหล บางแสน ประจำาปี 2562  ซึง่จัด

โดยเทศบาลเมืองแสนสุข เมื่อวันที่ 16 - 17 เมษายน 

พ.ศ. 2562 โดยในปนีีม้หาวทิยาลัยบรูพา ไดร้บัรางวลั

ชนะเลิศการประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน 

ประเภท ฉ ศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) 

และได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

และของท่ีระลึก ซ่ึงปีน้ีเป็นปีท่ี 2 ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ

ติดต่อกัน 

 ผลงานประติมากรรมร่วมสมัยฯ นี้เกิดมา

จากแรงบันดาลใจ จากคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน 

และนสิติมหาวทิยาลยับรูพาทีม่คีวามจงรกัภกัด ีและ

เทดิทนูตอ่สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ประกอบกบัอยูใ่น

ช่วงพิธีพระบรมราชาภิเษก จึงมีแนวคิดสร้างสรรค์                                                                       

ผลงานช้ินนี้ขึ้น เพื่อเข้าร่วมประกวดจนได้รับรางวัล

ชนะเลิศ นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่

มหาวิทยาลัยได้สร้างชื่อเสียง และมีส่วนร่วมในการ 

ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับ

ชุมชน ทั้งนี้ ผลงานประติมากรรมร่วมสมัยดังกล่าว

ออกแบบและสร้างสรรค์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาสกร แสงสว่าง อาจารย์ประจำาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม “Corporate Social Responsibility (CSR)” เปน็แนวคดิและแนวปฏบิตัทิีอ่งค์กร

และหน่วยงานตา่ง ๆ  ทัว่โลกไดน้ำามาปรบัใชเ้ปน็หนึง่ในนโยบายหลกัและเปน็พนัธกจิทีมี่ความสำาคญัทีต่อ้งนำาไปปฏิบัติ

ใหเ้ปน็รปูธรรม เพือ่ใหเ้กดิการสรา้งประโยชนแ์ละการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื ในรูปแบบต่าง ๆ  ให้แก่ผู้คนในทุกภาคส่วน ไม่

เวน้แม้แตใ่นแวดวงการศกึษา มหาวทิยาลยับรูพาไดก้ำาหนดนโยบายสง่เสรมิ สนบัสนนุและธำารงไว้ซึง่ศลิปะ วฒันธรรม

ความเป็นไทย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อเป็นการปลูกจิตสำานึกให้แก่

นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงกับชุมชนและท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันออกและภูมิภาคอื่น 

 ในปีงบประมาณ 2562 ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยดำาเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตและบุคลากรตระหนัก

ถึงความสำาคัญของศิลปะวัฒนธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
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ตารางที่ 6 - 8 โครงการ/กิจกรรมที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม จำาแนกตามประเภท

ประเภท 2560 2561 2562

1. การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 26 34 49

2. การวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 7 22 7

3. การใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 4 8 6

4. การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชน 9 9 8

5. การดูแลแก้ไขปัญหาชุมชน 19 27 17

6. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา 4 18 2

7. การให้บริการวิชาการแบบให้เปล่า 13 25 21

รวม 82 143 110

 

 จากตารางโครงการ/กิจกกรมที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม จำาแนกตามประเภท ในปีงบประมาณ 2562 มี

โครงการ/กจิกกรมท่ีมส่ีวนรว่มรบัผดิชอบตอ่สงัคมทัง้หมด 110 โครงการ เมือ่จำาแนกตามประเภท พบวา่ เป็นโครงการ

สง่เสรมิและสนบัสนนุศลิปะและวฒันธรรมมากทีสุ่ด 49 โครงการ รองลงมาได้แก ่โครงการการใหบ้ริการวชิาการแบบ

ให้เปล่า 21 โครงการ และโครงการการดูแลแก้ไขปัญหาชุมชน 17 โครงการ ตามลำาดับ

ตารางที่ 6 - 9 โครงการทำานุบำารุงศิลปะวัฒนธรรม จำาแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2562

แหล่งทุน
ปีงบประมาณ 2562

จำานวน งบประมาณ ร้อยละ

เงินอุดหนุนรัฐบาล 6 461,633.00 12.45

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 77 1,920,276.00 51.81

แหล่งทุนอื่น 20 1,324,653.00 35.74

รวม 103 3,706,562.00 100 

ตารางที่ 6 - 10 โครงการทำานุบำารุงศิลปะวัฒนธรรม จำาแนกตามส่วนงาน ปีงบประมาณ 2562

ส่วนงาน
เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินรายได้มหาวิทยาลัย แหล่งทุนอื่น รวม

จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 1 30,000 1 20,000 - - 2 50,000

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 1 100,000 3 33,600 - - 4 133,600

คณะดนตรีและการแสดง 1 130,000 2 264,000 - 310,000 3 704,000

คณะเทคโนโลยีการเกษตร - - 4 8,720 - - 4 8,720
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ส่วนงาน
เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินรายได้มหาวิทยาลัย แหล่งทุนอื่น รวม

จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ

คณะเทคโนโลยีทางทะเล - - 2 38,570 - - 2 38,570

คณะพยาบาลศาสตร์ - - 6 328,490 - - 6 328,490

คณะแพทยศาสตร์ - - 4 202,000 - 27,500 4 229,500

คณะเภสัชศาสตร์ - - 3 46,079 2 - 5 46,079

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 51,800 5 70,000 - - 6 121,800

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ - - 5 - - - 5 -

คณะโลจิสติกส์ - - 3 20,600 - - 3 20,600

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

คณะวิทยาศาสตร์ - - 6 128,945 - - 6 128,945

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา - - 3 72,000 - - 3 72,000

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ - - 1 - - - 1 -

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 2 5,100 - - 2 5,100

คณะศิลปกรรมศาสตร์ - - 3 94,000 8 650,000 11 744,000

คณะศึกษาศาสตร์ 1 100,000 5 135,000 4 252,430 10 487,430

คณะสหเวชศาสตร์ 1 49,833 3 220,012 - 79,223 4 349,068

คณะสาธารณสุขศาสตร์ - - 3 69,575 - - 3 69,575

วิทยาลัยนานาชาติ - - 2 28,450 - - 2 28,450

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ - - 1 14,000 1 500 2 14,500

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ - - 1 - - - 1 -

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ

วิทยาการปัญญา

- - 1 - - - 1 -

โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์

และบริหารธุรกิจ

- - 1 - 1 5,000 2 5,000

สถาบันภาษา - - 1 - - - 1 -

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล - - 2 60,500 - - 2 60,500

สำานักคอมพิวเตอร์ - - - - - - - -

สำานักบริการวิชาการ - - 2 28,135 2 - 4 28,135

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี - - - - 1 - 1 -

กองกิจการนิสิต - - 1 2,500 1 - 2 2,500

รวม 6 461,633 77 1,920,276 20 1,324,653 103 3,706,562
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จากตารางที ่6-9 และ 6-10 ในปงีบประมาณ 2562 มกีารจดัโครงการทำานบุำารงุศลิปะวฒันธรรม 103 โครงการ 

งบประมาณ 3,706,562 บาท เมื่อจำาแนกตามแหล่งทุน พบว่า เป็นโครงการที่ได้รับทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย     

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.81 รองลงมาได้แก่ โครงการท่ีได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่น คิดเป็นร้อยละ 35.74 และ

โครงการที่ได้รับทุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาลน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.45 และเมื่อพิจารณาตามส่วนงาน พบว่า                    

ส่วนงานที่มีการจัดโครงการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมมากที่สุดคือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำานวน 11 โครงการ              

รองลงมาไดแ้ก ่คณะศกึษาศาสตร ์จำานวน 10 โครงการ และ คณะพยาบาลศาสตร ์คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

และคณะวิทยาศาสตร์ เท่ากันที่จำานวน 6 โครงการ 
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พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และสำานักงานคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีพิธีลงนามข้อตกลง

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับสำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

โดยม ีรองศาสตราจารย ์ดร.สมนกึ ธรีะกลุพศุิทธิ ์ผูป้ฏบิติัหนา้ที ่อธกิารบดี เปน็ผู้ลงนามฝ่าย มหาวทิยาลัยบรูพา และ 

ดร.คณิศ แสงสพุรรณ เลขาธกิารสำานกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) เปน็ผู้ลงนาม

ฝา่ย EEC และไดร้บัเกยีรตจิาก ดร.เสนาะ อนูากลู อดตีนายกสภามหาวทิยาลยับรูพาคนแรกและประธานคณะทีป่รกึษา

กิตติมศักดิ์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นประธานการลงนามฯ ครั้งนี้

การลงนามฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน

การจัดการความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ การบริหารงานด้วยศักยภาพของทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ เพื่อ

เตรียมความพร้อมในการรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

ในด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณลักษณะสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ ตามแนวทางการส่ง

เสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยจะร่วมกันพัฒนาบุคลากรและการศึกษา และมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพาให้เป็น

มหาวทิยาลยั EEC เพือ่ประสานสรา้งบคุลากร และปรบัสรา้งการศกึษาใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมายของการพฒันาประเทศ 

ซึ่งผลการดำาเนินงานครั้งนี้จะทำาให้เกิดทิศทางและประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ EEC มีความชัดเจนเป็น

รูปธรรม สามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านบุคลากรและการศึกษายุคใหม่ได้อย่างแท้จริง   
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พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) พัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Geospatial Data 

Center) และร่างแผนแม่บทเมืองพัทยาดิจิตอล (Digital Transformation)

เมื่อวันพุธท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมมือกับเมืองพัทยาลงนามบันทึกความ เข้าใจ (MOU) ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิารสนเทศ

ขนาดใหญ่ (Big GEOspatial Data Corter) และร่างแผนแม่บทเมืองพัทยาดิจิตอล (Digital Transformation) เพื่อ

ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ เทคโนโลยีเชิงพื้นที่ และประสบการณ์การบริหารงานด้วยศักยภาพ

ของทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ เพื่อเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นีโอพัทยา (NEO Pattaya) สู่การเป็นเมืองพัทยาสมาร์ท

ซิตี้ (Pataya Smart City) โดยขอบเขตหน้าที่ ความร่วมมือใน MOU จะประกอบไปด้วย

1. หน่วยงานทั้งสองจะร่วมเสนอแนวทางให้คำาปรึกษา ตลอดการดำาเนินงานในกิจกรรมที่เก่ียวข้องในการ

พัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Geospatial Data Center) และการพัฒนาแผนแม่บทเมืองพัทยา

สู่ยุคดิจิตอล 4.0 (Digital Transformation) เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเมืองพัทยา ในด้านเศรษฐกิจ ด้าน

สังคม ด้านทรัพยากร-สิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ด้านการบริหาร และสนับสนุนเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางของเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เมืองในรูปแบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ (City Spatial 

Information) ในการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

2. หน่วยงานทัง้สองให้ความรว่มมอืในการสรา้งและพฒันาบคุลากรคณุภาพ (Building Capacity) เพือ่สง่เสรมิ

ให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างดา้นวชิาการและการฝกึอบรม ทกัษะ โดยประยกุตว์ทิยาการภมูสิารสนเทศเพ่ือบรหิาร

จดัการเมอืง การพฒันาเมอืง และการให้บรกิารประชาชน รวมทัง้สนบัสนนุเครือ่งมอื อปุกรณ ์และอืน่ ๆ  ตามเหมาะสม

3. จดัผู้ประสานงานและอำานวยความสะดวกในดา้นความรู้อืน่ ๆ  ทีจ่ำาเปน็ตอ่การพฒันา และรว่มประชมุ วางแผน 

จัดระบบ ระเบยีบ และจดักจิกรรมอืน่ ๆ  ตามทีท่ัง้สองฝา่ยจะใหค้วามชว่ยเหลอืสนบัสนนุซึง่กนัและกนัเพือ่พฒันาศูนย์

ขอ้มูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ ่(Big Geospatial Data Center) และรวมไปถงึการพฒันาแผนแมบ่ทเมอืงพทัยา สูย่คุ

ดิจิตอล 4.0 (Digital Transformation) ให้สัมฤทธิผลตลอดจนติดตามประเมินผลการดำาเนินงานตามบันทึกข้อตกลง 

เพื่อผลักดันให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
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บริษัทมิตซูบิชิ ร่วมมือ มหาวิทยาลัยบูรพา สร้างคน “ออโมชั่น” ก้าวใหม่สู่การศึกษาไทย

 มหาวิทยาลัยบูรพาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ภายใต้กรอบความร่วมมือในการพัฒนากำาลัง

คนด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติใน EEC ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ 

ผูป้ฏิบตัหินา้ทีอ่ธกิารบด ีมหาวทิยาลยับรูพา และบริษทัมติซูบชิ ิอเีล็คทริค แฟคทอรี ่ออโตเมชัน่ (ประเทศไทย) จำากัด 

โดย นายยูทากะ คาวาซากิ กรรมการผู้จัดการ มี ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

พเิศษชาคตะวันออก (EEC) ใหเ้กยีรตเิป็นประธานในพิธ ีพรอ้มทัง้ ดร.อภชิาต ทองอยู ่ประธานคณะทำางาน EEC-HDC 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นายวิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการ

บริหารบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 

พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ 

โดยข้อตกลงดังกล่าวจะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ซึ่งมิตซูบิชิจะให้การสนับสนุนท้ังอุปกรณ์แบบจำาลองระบบ

โรงงานอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Robot) ที่ใช้ในอุตสาหกรรม (Smart Factory - Model Lure) ติดตั้งในศูนย์การเรียน

รู้และอบรมที่จะจัดสร้างขึ้นในบริเวณพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งยังจะช่วยทำาหน้าที่ในการ

ถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยี ให้แก่นิสิต บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ 

ให้เกิดความรู้ด้าน Factory Automation อย่างกว้างขวาง โดยคาดว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จและเปิดดำาเนินการได้

อย่างสมบูรณ์ประมาณกลางปี 2563 ซึ่งจะ ช่วยผลิตบุคลากรที่มีขีดความสามารถด้านระบบโรงงานอัจฉริยะ ป้อนเข้า

สู่ภาคธุรกิจที่จะเข้ามาลงทุนด้านอุตสาหกรรม EEC ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ   
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การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ

มหาวทิยาลยับูรพามนีโยบายสนับสนุนใหจ้ดัการศกึษาทีม่คีวามเปน็นานาชาต ิเพือ่เพิม่ระดบัการยอมรบัและยก

ระดบัความสามารถในการแขง่ขนัของมหาวทิยาลยั ใหเ้ทา่ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของโลก ผา่นทางการสรา้งเครอืขา่ย

กิจกรรมทางวชิาการ ทัง้ในรปูแบบการศกึษาดงูาน รปูแบบการเรยีนการสอน การเพิม่พนูความรูข้องอาจารยแ์ละนสิิต 

และการสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางการวิจัยระดับสากล เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่

มีคุณภาพจากการรวมองค์ความรูท้ีห่ลากหลายของตา่งสถาบนั  ดงัจะเหน็ไดจ้ากการมกีารจัดทำาบนัทึกขอ้ตกลงความ

รว่มมือ (MOU) รว่มกบัสถาบันการศกึษาตา่งประเทศเปน็ประจำาทกุป ีและมหาวทิยาลยับรูพายงัไดร้บัความสนใจจาก

นักศึกษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  โดยในรอบปีงบประมาณ 2562 มีผลการดำาเนินงาน ดังนี้

ความร่วมมือกับองค์กรในประเทศ

มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทาง

วิชาการทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน โดยในรอบ

ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้นจำานวน 36 

ความร่วมมือ ดังนี้

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

สถาบันวิทยสิริเมธี

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภ
รณ์ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิตโรงเรียนเขาน้อย
วิทยาคม 

หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงยุติธรรม  

กองทัพเรือ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

กรมแพทย์ทหารเรือ  

กรมควบคุมโรค 

กรมการแพทย์

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

สำานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด

บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ    
ภาคตะวันออก

สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
ประจำาจังหวัดชลบุรี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

ศึกษาธิการจังหวัดระยอง  

ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  

ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

ศึกษาธิการภาค 3  

ศึกษาธิการภาค 9  

เมืองพัทยา

สำานักงานทรัพยากรนำ้าแห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองวังนำ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
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หน่วยงานเอกชน
บริษัท เอ็มบีพี จำากัด

บริษัท แวมสแตค จำากัด (มหาชน)

บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำากัด

บริษัท เบสแล็บ จำากัด 

Jeducation Co.,Ltd

บชริษัท ซีเมนส์ จำากัด  

บริษัท จีเอเบิล จำากัด  

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำากัด 

บริษัท พีเอ็มซี เทคโนโลยี จำากัด

บริษัท พรีเซ้นต์เทคโนโลยี จำากัด

บริษัท ฟีโก้โรโบติก จำากัด

บริษัท เอเอ็มอาร์เอเซีย จำากัด 

บริษัท เอบีบี (ไทยแลนด์) จำากัด  

บริษัท เคเอ็นเอ็นเทคโนโลยี จำากัด

บริษัท ณัฐธรา บิสสิเนส (ไคร่า)

บริษัทโซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำากัด

บริษัทสมิติเวช (มหาชน) จำากัด

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำากัด

บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำากัด

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)  

บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำากัด 
(มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำากัด

บริษัท อิมเพรส เทคโนโลยี จำากัด

บริษัท มอสโทริ จำากัด  

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อซ จำากัด 

บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำากัด 

Encored, Inc.  

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย)

บริษัทมิตซูบิชิอีเล็คทริคแฟคทอรี่ออโตเมชั่น 
(ประเทศไทย) จำากัด

บริษัททรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 
จำากัด  

บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำากัด 
(มหาชน)  

บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
จำากัด

บริษัท ซิสโก้ซิสเต๊มส์ (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท แซดทีอี (ไทยแลนด์) จำากัด  

คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ภาค
ตะวันออก

อื่น ๆ
สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์  

สมาคมไทยไอโอที

สมาคมสื่อสร้างสรรคฺเพื่อเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ภาคตะวันออก

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  

ศูนย์เยาวชนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต  

เครือข่ายเยาวชนธรรมาภิบาลต่อต้านการ
ทุจริต

วิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่   คิชฌกูฏ

มูลนิธ ณ ปัญญา

สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน)

สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน)

สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาซและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน)
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ความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ

 มหาวทิยาลยับูรพาไดด้ำาเนนิการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการกบัสถาบนัการศกึษาต่างประเทศ 60 

ความรว่มมือ  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ไดม้กีารลงนามขอ้ตกลงความรว่มมอืกบัองคก์รตา่งประเทศ 12 ความ

ร่วมมือ ดังนี้

ตารางที่ 6 - 11 การลงนามตามข้อตกลงความร่วมมือ

Country Institution Remarks Date

Indonesia Syarif Hidayatullah State Islamic          

University

Faculty of Nursing 14/12/2018

Indonesia University of Udayana Faculty of Allied Health 

Science

9/1/2019

Taiwan National Chung Cheng University Faculty of Allied Health 

Science

28/2/2019

Japan Enoshima Aquarium Institute of Marine Science 16/4/2019

Japan Kamo Aquarium Institute of Marine Science 18/4/2019

Vietnam Pham Ngoc Thach University of         

Medicine

Faculty of Nursing 22/4/2019

Indonesia Sekolah Tinngi Pariwista Sahid 

Surakarta

International College 8/8/2019

Cambodia Phol Lok School Faculty of Science and 

Social

9/9/2019

Japan Nisade-Niseko Alpine Developments International College 12/9/2019

Taiwan National Kaohsiung University op         

Science and Technology

International College 19/9/2019

South Korea University of Suwon International College 19/9/2019

South Korea Chungwon National University International College 19/9/2019

ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ



Annual Report 2019
B U R A P H A  U N I V E R S I T Y

128

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ

ประชุมวิชาการ/นำาเสนอผลงานวิจัย

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดโครงการ Global Seminar in IT Management 2019 เพื่อพัฒนา 

กรอบแนวคดิและสง่เสริมการสรา้งประสบการณ์ด้านบรหิารจัดการและเทคโนโลยใีห้กบันสิติ โดยมอีาจารย์

และนกัศกึษาปรญิญาโทจาก IAE School of Management, University of Montpellier ประเทศฝรัง่เศส 

เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 12 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

- ดร.บัญชา นิลเกิด ได้รับทุนจากรัฐบาลจีน ร่วมกับทุนพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีทางทะเล เข้าร่วม

ฝึกอบรมหลักสูตร Maritime Silk Road Training Course on Mariculture Technology ณ Yellow 

Sea Fisheries Institute เมือง Qingdao สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16 - 29 กันยายน พ.ศ. 

2562 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากประเทศต่าง ๆ รวม 20 คน

คณะวิทยาศาสตร์

- รองคณบดีฝ่ายบุคคลเข้าร่วม Workshop : Invitation Letter to Regional Training Workshop on 

Coastal Use Zoning Development and Implementation เมื่อวันที่ 17 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ณ Xiamen สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะศิลปกรรมศาสตร์

- คณาจารย์จำานวน 40 คน เข้าร่วมโครงการสัมมนาการศึกษาด้านศิลปะไทย-จีน (The Thai-Sino Art     

Education Seminar) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

- คณาจารยจ์ำานวน 6 คน เข้ารว่มโครงการนทิรรศการศลิปะและการออกแบบนานาชาต ิ“2019 The Korea 

Association of Art & Design International Art & Design Exhibition” ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่าง

วันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

คณะสหเวชศาสตร์

- คณะสหเวชศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ The 1st Asia Pacific Workshop and Conference on     

Molecular Medicine โดยเป็นเจ้าภาพร่วมกัน 3 สถาบัน Burapha University, National Cheng Kung 

University, Taiwan และ Udayana University ณ Denpasar, Bali, Indonesia ระหว่างวันที่ 12 - 29 

มีนาคม พ.ศ. 2562 
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วิทยาลัยนานาชาติ

- วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติครั้งท่ี 4 ภายใต้แนวคิด          

Opportunities and Challenges in Globalizing Society ในวันที่ 10 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562         

ณ โรงแรมอมารี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในการนี้ได้เชิญผู้บริหารจาก Trisakti School of tourism 

ประเทศสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี สถาบนัทีม่คีวามร่วมมอืทางวิชาการร่วมกนัเพ่ือเขา้ร่วมงานประชมุดังกลา่ว 

และประชุมหารือติดตามผลความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน

- ผศ.ดร.สวุรรณา รศัมขีวญั และอาจารยว์ราภรณ ์ธรีะศกัด์ิ เขา้รว่มการประชมุเชงิปฏบิติัการและรายงานสรปุ

ผลการประเมินผลกระทบและคุณภาพงานวิจัย รวมถึงวิธีการปรับปรุงงานวิจัย ภายใต้ความร่วมมือในการ

ทำาวิจัยเรื่อง “การประเมินและการปรับปรุงงานวิจัยมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” Assessing 

and improving Research Performance at South East Asian Universities กับมหาวิทยาลัยเครือ

ข่ายในทวีปยุโรปและประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งสิ้น 11 มหาวิทยาลัย ภายใต้เครือข่าย

กองทุนวิจัย Assessing and improving Research Performance at South East Asian Universities 

(REPESEA) Workshop (co-funded by the EU’s Erasmus+Capacity Building for Higher Education 

Program)  ณ Warsaw School of Economics สาธารณรัฐโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 4 - 10 มีนาคม พ.ศ. 

2562

- วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยทุน Erasmus ใน

หัวข้อการพัฒนาและบริหารโครงการวิจัย (Development and Management of Research Projects) 

ระหวา่งวันท่ี 21 - 25 มกราคม พ.ศ. 2562 และหวัขอ้ทกัษะการนำาเสนองานและการสือ่สาร (Presentation 

and Communication Skills) ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

- ดร.ปริญญา นาคปฐม เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “Uniting Conservation 

, Communities , and Sustainable Tourism Facing 4.0” ณ Trisakti School of tourism, Jakarta 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 19 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

- อาจารย์หทัยภัจณ์ พึ่งพุ่มแก้ว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับงานวิจัย The REPESEA Summer 

School ภายใต้โครงการวิจัยทุน REPESEA ERASMUS-CBHE ณ Universiti Teknologi MARA ประเทศ

มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 28 กรกฏาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

- สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง การจำาแนกชนิดและการ

เพาะเลี้ยงแมงกะพรุนในประเทศไทย “International workshop on classification and culture of 

jellyfish in Thailand” เมือ่วนัที ่26 กรกฎาคม – สงิหาคม พ.ศ. 2562 โดยไดร้ับการสนบัสนนุผู้เชีย่วชาญ

จากประเทศญี่ปุ่น ดังนี้ Asso.Prof.Dr. Hiroshi Miyake จาก Kitasato University, Ms. Aya Adachi 

and Ms. Hiroko Kasagawa จาก Enoshima Aquarium และ Mr. Kazuya Okuizumi and Mr. Shuhei 

Ikeda จาก Kamo Aquarium



Annual Report 2019
B U R A P H A  U N I V E R S I T Y

130

พัฒนาความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบใน

การแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านระบบการเรียนรู้แบบ COIL ร่วมกับ Global Initiative Center, kagoshima 

university และโครงการ study tour ระหว่างสองสถาบัน ต้ังแต่ปี 2562 เป็นต้นไป มีระยะเวลา 5 ปี 

โดยระยะเวลาที่จัดกิจกรรม ได้พานิสิตเข้าร่วม Study tour ปีละ 7 วัน และเรียนร่วมกับทางญี่ปุ่น หัวข้อ 

Japanese culture 3 ครั้ง ภาคปลายของทุกปี

คณะวิทยาศาสตร์

- Prof. Yasushi Nishihara จาก Research Institute for Interdisciplinary Science Okayama Uni-

versity ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อทำาความรู้จัก และหารือการทำา MOU ร่วมกัน 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ในการนี้ได้ส่งนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาเคมี จำานวน 2 คน ร่วมงาน

วิจัยกับ Research Institute for Interdisciplinary Science, Okayama University เป็นเวลา 5 เดือน 

ระหว่าง 21 เมษายน - 21 กันยายน พ.ศ. 2562

- คณะวิทยาศาสตร์ ส่งนักวิจัย จำานวน 1 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างประเทศไทยและ

ฝรั่งเศส CEA (The Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) ระหว่าง

วันที่ 11 พฤษภาคม - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

คณะศิลปกรรมศาสตร์

- สง่นิสติปรญิญาเอกสาขาเคม ีจำานวน 2 คน รว่มงานวจิยักบั muj Research Institute for Interdisciplinary 

Science, Okayama University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 21 กันยายน พ.ศ. 2562

คณะสหเวชศาสตร์

- เจรจาความรว่มมอืทางวชิาการและวจิยั และการทำาหลกัสตูรรว่มกนักบั National Cheng Kung University 

สาธารณรฐัไตห้วนั พร้อมทัง้สง่นสิติ จำานวน 4 คน ไปฝึกปฏบิตังิานวจัิย ณ Institute of Molecular Med-

icine ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และ College of Science และ Department 

of Chemical Engineering จำานวน 3 คน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วิทยาลัยนานาชาติ

- พฒันาความรว่มมือทางวชิาการและหลกัสตูรแลกเปลีย่น ( Exchange Student ) และหลกัสตูรสองปรญิญา 

( Double degree) กับมหาวิทยาลัย Trisakti school of Tourism สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวัน

ที่ 10 - 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และมหาวิทยาลัย Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti สาธารณะรัฐ
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อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

- ฝึกอบรมในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 

กับ Kamo Aquarium และ Enoshima Aquaria ประเทศญี่ปุ่น ในการปรับปรุงการจัดแสดงพันธุ์สัตว์นำ้า

เค็มของสถานเลี้ยงสัตว์นำ้าเค็มและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ระหว่างวันที่ 17 – 20 เมษายน พ.ศ. 

2562

สหกิจศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

- สง่นสิิตภาควิชาวิทยาศาสตรก์ารอาหารไปปฏบิติัสหกิจศกึษาท่ี CHIBA UNIVERSITY ประเทศญีปุ่่น ในเดอืน

กรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

- ส่งนิสิตไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ Danang University of Physical Education and Sports สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม จำานวน 4 คน และ Ton Duc Thang University (Faculty of Sport Science) 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำานวน 5 คน ระหว่างวันที่ 7 มกราคม - 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

- ส่งนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำานวน 5 คน ปฏิบัติงานที่ The 1st Affiliated Hospital และ Eye 

hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในกำากับของมหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจว ระหว่างวันที่ 7 มกราคม - 6 

มิถุนายน พ.ศ. 2562 

คณะสหเวชศาสตร์

- แลกเปลีย่นนสิติสหกจิศกึษากบัสถาบนั Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik (BG Klinik) Tubingen 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำานวน 4 คน ระหว่างวันที่ 14 กันยายน – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และ 31 

พฤษภาคม – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วิทยาลัยนานาชาติ

- รับนิสิตจำานวน 3 คน จาก Niseko Alpine Developments ประเทศญี่ปุ่น มาปฏิบัติสหกิจศึกษา ในเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2561 - มีนาคม พ.ศ. 2562
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ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์

- คณะพยาบาลศาสตร์ไดต้อ้นรบัอาจารยแ์ละนกัศึกษาพยาบาลจากสถาบนัการศกึษาตา่งประเทศภายใตค้วาม

ร่วมมือทางวิชาการ เข้าศึกษาดูงานการฝึกปฏิบัติการพยาบาลระยะสั้น และสังเกตการปฏิบัติการพยาบาล 

จาก Finnish-Thai Network (ThaiGO) ประเทศฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 

พ.ศ. 2561 Aalesund University College Faculty of Health Sciences ประเทศนอร์เวย์ ระหว่าง

วันที่ 17 มกราคม - 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ Saku University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 – 27 

กรกฎาคม พ.ศ. 2562

- เพือ่ใหอ้าจารยแ์ละนสิติ มโีอกาสไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ ์ทัง้ด้านการเรียนการสอน การปฏิบตักิาร

พยาบาล การวิจยัจากสถาบันการศกึษาในต่างประเทศ และเพือ่ให้บคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการนำาความรู้

และประสบการณท์ีไ่ดร้บัมาประยกุตใ์ชใ้นการดำาเนนิงาน คณะพยาบาลศาสตรไ์ดส้ง่อาจารย ์บคุลากร และ

นิสิต ไปศึกษาดูงาน ณ School of Nursing, Wenzhou Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระหว่างวันที่ 13 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และ ระหว่างวันที่ 13 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 STIKes 

BUDI LUHUR CIMAHI สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 13 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562  และ School 

of Nursing, Saku University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

คณะเภสัชศาสตร์

- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการ Summer Program and Study Tour จากมหาวิทยาลัยการแพทย์

เหวินโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำานวน 10 ท่าน ระหว่างวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

- ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Lampung University (UNILA) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อสนทนาเกี่ยวกับ

ความรว่มมอืในเรือ่งวชิาการและงานวจิยั แบง่ปนัประสบการณเ์กีย่วกบัการจดัการดา้นประกนัคณุภาพการ

ศึกษา (AUN) QA รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในอนาคต ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก National Taiwan University of Sport สาธารณรัฐไต้หวัน ระหว่างวันที่ 

11 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

- ต้อนรับอาจารย์และนิสิตจาก Ton Duc Thang University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าศึกษาดู

งานระยะสั้นด้านธุรกิจกีฬาในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วิทยาลัยนานาชาติ

- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่าง
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วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Bina Nusantara University, Jakarta ประเทศอินโดนีเซียเพื่อเข้าฟังการ

บรรยายในสาขาวชิาการจดัการการบริการและการทอ่งเทีย่วนานาชาติ หวัขอ้ “การทอ่งเทีย่วในไทย” เม่ือ

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

แลกแปลี่ยนนิสิต

มหาวทิยาลยับรูพาไดม้คีวามรว่มมอืทางวชิาการกบัสถาบนัการศกึษาในต่างประเทศเปน็ประจำาทกุป ีและได้

รับความสนใจจากนักศึกษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบปีงบประมาณ 2562 มีการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่าง

สถาบัน ดังนี้

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

- นิสิตระดับปริญญาตรี บุคลากร และอาจารย์ ดำาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ  ณ Universidad 

de Murcia และ/หรือ University of Trento และการปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกจาก 

Universidad de Murcia 

- รับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

คณะพยาบาลศาสตร์

- รับอาจารย์และนิสิตแลกเปลี่ยนจาก ThaiGO – Finnish-Thai network สาธารณรัฐฟินแลนด์  และ 

Aalesund University College Faculty of Health Sciences ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- แลกเปลีย่นนสิติระหวา่งคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรกั์บ KANDA UNIVERSITY ประเทศญีปุ่น่ Daejin 

University สาธารณรัฐเกาหลี

- ส่งนิสิตเข้าแลกเปลี่ยน ณ Wenzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน Nishikyushu University 

ประเทศญี่ปุ่น และ Chungnam National University สาธารณรัฐเกาหลี

- รับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก UNIVERSITY OF HAMBURG สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

- รบันสิติแลกเปลีย่นจาก SURABAYA (UBAYA), Brawijaya University และ Malang East Java University 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

- สง่นสิติไปแลกเปลีย่นในโครงการ Summer Program 2019 “Product Design and Development: Its 

Contribution to Life Improvement” ณ University of Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
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คณะเภสัชศาสตร์

- แลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับ School of Environmental Science and Engineering 

ภายใต้สัญญาความร่วมมือ กับ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น 

- รบันสิติแลกเปลีย่นจาก Management and Science University สหพันธรัฐมาเลเซีย Wenzhou Medical 

University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- ส่งนิสิตเข้าแลกเปลี่ยนการศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์ การวิจัย ณ Wenzhou Medical University 

สาธารณรัฐประชาชนจีน   

คณะวิทยาศาสตร์

- รับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Zhejiang Ocean University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

- แลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กับ Kunming University, Dali University, Qujing 

Normal University, Chuxiong Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน Danang University of 

Physical Education and Sports สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม National Taiwan University of 

Sport สาธารณรัฐไต้หวัน 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

- แลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์กับ Tongren University, Qujing Normal 

University และ Chuxiong Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

- ส่งนิสิตเข้าแลกเปลี่ยน ณ Kunming University และ Dali University สาธารณรัฐประชาชนจีน

- รับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Wenzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน และ University of Malaya 

ประเทศมาเลเซีย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- รบันิสติแลกเปลีย่นจาก INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE TOULOUSE สาธารณรฐั

ฝรั่งเศส Appalachian State University สหรัฐอเมริกา

คณะศิลปกรรมศาสตร์

- แลกเปลี่ยนอาจารย์ ณ Department of Glass & Ceramic Arts Design, Namseoul University 

สาธารณรัฐเกาหลี 
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คณะศึกษาศาสตร์

- ส่งนิสิตเข้าแลกเปลี่ยน ณ Yunnan Minzu University และ Beijing Union University สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน วันที่ 1 - 3 กันยายน พ.ศ. 2562 

วิทยาลัยนานาชาติ

- แลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างวิทยาลัยนานาชาติกับ University of Suwon สาธารณรัฐเกาหลี และ National 

Kaohsiung First University of Science and Technology สาธารณรัฐไต้หวัน

- สง่นสิติเขา้แลกเปลีย่น ณ National University of Singapore สาธารณรัฐสงิคโปร์ Business and Hotel 

Management School และ International Management Institute Switzerland LTP สมาพันธรัฐสวิส

- รับนิสติแลกเปลีย่นจาก Trisakti School of Management, Trisakti Tourism College, Sekolah Tinggi 

Pariwisata Ambarrukmo (StiPRAM), Ambarrukmo Tourism Institute สาธารณรฐัอนิโดนเีซีย Kanda 

Institute of Foreign Languages, Nishikyushu University ประเทศญี่ปุ่น Montpellier Business 

School สาธารณรัฐฝรั่งเศส และ Appalachian State University สหรัฐอเมริกา

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

- รับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก ESC Rennes School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

มหาวทิยาลยับรูพา จดักจิกรรม/โครงการบริการวชิาการ แก่บคุคลภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

ในปงีบประมาณ 2562 รวม 664 โครงการ งบประมาณ ทัง้ส้ิน 380,086,391.15 บาท นอกจากน้ี บคุลากร

ของมหาวิทยาลยัยงัไดร้บัเชญิเปน็วทิยากรใหกั้บหน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้สิน้ 274 คน 

จำานวน 512 ครั้ง เขียนบทความลงในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ จำานวน 212 บทความ เผยแพร่วิชาการ

ทางวิทยุกระจายเสียง จำานวน 471 เรื่อง และทางอินเทอร์เน็ต 373 เรื่อง นอกจากกิจกรรม/โครงการ

บรกิารวิชาการแลว้ ทกุสว่นงานในมหาวทิยาลยัดำาเนินโครงการต่าง ๆ  เพือ่ใหนิ้สติและบคุลากรตระหนักถงึ

ความสำาคัญของศิลปะวัฒนธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2562 

ได้จดักจิกรรมโครงการ/ทีม่สีว่นรว่มรบัผดิชอบต่อสงัคม 110 โครงการ และเพือ่เพิม่ระดับการยอมรับและ

ยกระดับความ สามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการจัดทำาบันทึกข้อ

ตกลงความร่วมมือ (MOU) กับองค์กรในประเทศ 36 ความร่วมมือ และข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

กับองค์กรต่างประเทศ 12 ความร่วมมือ
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การบริหารจัดการ

 มหาวิทยาลัย มีนโยบายบริหารองค์กรโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร และ

สนับสนุนแนวทางการพัฒนาบุคลากร นำาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ดำาเนินการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบ

กายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมกับการสร้างสุนทรียภาพและเอื้อประโยชน์ต่อการเสริมสร้าง

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของบุคลากร 

การประเมินคุณภาพองค์กรและผู้บริหาร 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผ่าน EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 
2561

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา                     
ได้รับการรับรอง

มาตรฐานการจัดการคุณภาพการศึกษา
ด้านบริหารธุรกิจระดับสากลของ

ABEST21 Accredited และ
รางวัลมาตรฐานดีเด่นด้านการพัฒนาหลักสูตร
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การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยบูรพา ใช้ระบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 

Performance Excellence : EdPEx) ในการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับ  ส่วนงาน และระดับ

มหาวิทยาลัย เป็นปีแรก โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายรับการประเมินโครงร่างเชิงองค์การ (Organizationlal Profile) 

และหมวดที ่7 ผลลพัธ ์เพยีงหมวดเดียว เมือ่วนัที ่6 – 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ซึง่คณะกรรมการพจิารณาใหค้ะแนน

ในหมวด 7 ที ่77.50 คะแนน และคณะอนกุรรมการพฒันาคณุภาพการศกึษาสูค่วามเปน็เลศิ ได้พจิารณาแลว้มมีตเิหน็

ชอบให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561  

ในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

สำาหรับการประเมนิในระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยับรูพายงัคงใชเ้กณฑ ์AUN-QA (นอกจากคณะแพทยศาสตร ์ท่ี

ใช้เกณฑ ์WFME: World Federation of Medical Education ท่ีใชก้บัหลักสูตรแพทยศาสตร์ทัว่ประเทศ และวิทยาลยั

พาณิชยศาสตร์ที่ใช้เกณฑ์ ABEST21: The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, 

a 21st Century Organization ของประเทศญี่ปุ่นที่ให้การรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ)               

ปีการศึกษา 2561 มีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 99.14 และไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 0.86 (ไม่รวมหลักสูตรที่ของด

รับและขอยกเลิกหลักสูตร) หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การกำากับมาตรฐานหลักสูตรนั้น สาเหตุเนื่องจากจำานวนอาจารย์         

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีไม่ครบตามเกณฑ์ คือ มีอาจารย์ลาออกระหว่างภาคการศึกษา หรือลาไปศึกษาต่อ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)

การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำาเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำานักงาน ป.ป.ช. ได้มีการศึกษาทบทวน เกี่ยวกับรูปแบบ

การประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity 

and Transparency Assessment: IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and         

Transparency Assessment: EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT) ประกอบกับ

ได้พัฒนา “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment System: ITAS)” เพื่อเป็นศูนย์กลาง

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ทันสมัย สามารถบริหาร

จัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำาให้

การดำาเนินการประเมินสามารถทำาได้อย่างรวดเร็ว

และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยผลการ

ประเมินของมหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ในระดับ B  

คะแนน ITA = 84.02 จัดอยู่ในลำาดับที่ 64 จาก 80 

สถาบันการศึกษา แสดงรายละเอียดได้ ดังนี้ แผนภูมิที่ 7 - 1 ผลการประเมินคุณธรรมและ               
ความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา
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จากแผนภูมิผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำานักงาน ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ คะแนนการรับรู้ของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) อยู่ในระดับพอใช้ (Fair) สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนา คือ 

1) ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม 2) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย   
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  

3) จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียนให้เป็นความลับ ในส่วนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีคะแนนอยู่ในระดับดี (Good) สิ่ง
ที่ควรดำาเนินการอย่างเข้มข้นมากข้ึน คือ ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน        
รองลงมาคือการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย สำาหรับการเปิดเผย
ขอ้มูลสาธารณะ (OIT) อยูใ่นระดับยอดเยีย่ม (Excellence) ทำาใหโ้ดยภาพรวมแลว้ หนว่ยงานสามารถเปน็ “ตน้แบบ” 
ในการดำาเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่น ๆ ได้ 

การประเมินหัวหน้าส่วนงาน

การประเมนิหวัหนา้สว่นงานตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับรูพา วา่ดว้ยการประเมนิผลการปฏบิตังิานของหวัหนา้
ส่วนงาน พ.ศ. 2554 โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประเมินด้านผลสัมฤทธิ์
ของงานร้อยละ 70 และภาวะผูน้ำารอ้ยละ 30 ตามขอ้ตกลงการปฏบิตังิานทีห่วัหนา้ สว่นงานใหไ้วต้อ่สภามหาวทิยาลยั 
พิจารณาพร้อมผลการประเมินจากคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์การประเมินผลสำารวจความคิดเห็นแบบ 360 องศา 
ด้วยแบบสอบถามและผลการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสุ่มสัมภาษณ์กลุ่มละ 2 คน จำานวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ร่วม
งานระดบัผูบ้รหิาร ในระดบัเดยีวกนั และผู้อำานวยการกองสังกดัสำานกังานอธกิารบดี 2) กลุ่มผู้บริหารของคณะ 3) กลุม่
ผู้ใต้บังคับบัญชา แบ่งเป็นสายอาจารย์ และสายสนับสนุนวิชาการ และ 4) กลุ่มนิสิต 

สำาหรับรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีหัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวจำานวน 
11 ส่วนงาน ได้แก่ 

1) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
2) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
3) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
4) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
5) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
6) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
7) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
8) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
9) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
10) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร และ 
11) ผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์  

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัย ยังได้ดำาเนินการประเมินหัวหน้าส่วนงานประจำาปี ตามตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยให้หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติ
งานตามตัวชี้วัดฯ ที่ได้รับผ่านระบบ “การติดตามผล การดำาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
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งบประมาณและการบริหารงบประมาณ 

 มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีอำานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ

ทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยการกำาหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ออกข้อ

บังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงกำาหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการ

จัดการหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น อนุมัติการต้ังงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่าย

ของมหาวิทยาลัย

 ในปงีบประมาณ 2562 มหาวทิยาลยัไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากรฐับาล จำานวน 2,283.77 ลา้นบาท และ

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำานวน 2,696.494 ล้านบาท สัดส่วนงบประมาณจากรัฐบาลต่องบประมาณเงิน

รายได ้เทา่กับ 46 ตอ่ 54 และในปีงบประมาณ 2562 มหาวทิยาลยัมรีายได้ 5,289.14 ลา้นบาท มากกวา่ปงีบประมาณ 

2561 คดิเปน็รอ้ยละ 1.33 และคา่ใช้จา่ยปงีบประมาณ 2562 จำานวน 4,357.00 ลา้นบาท นอ้ยกวา่ปงีบประมาณ 2561 

คิดเป็นร้อยละ 0.84 ส่งผลให้ปีงบประมาณ 2562 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 932.14 ล้านบาท มากกว่าปีงบประมาณ 

2561 เป็นจำานวน 106.32 ล้านบาท

ข้อมูลงบประมาณเปรียบเทียบงบแผ่นดินและเงินรายได้ย้อนหลัง 5 ปี
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งบประมาณและการบริหารงบประมาณ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแล
กิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยการกำหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนด
นโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดการหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอ่ืน อนุมัติการตั้งงบประมาณ
รายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
 ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จำนวน 2,283.77  
ล้านบาท และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน 2,696.494 ล้านบาท สัดส่วนงบประมาณจาก
รัฐบาลต่องบประมาณเงินรายได้ เท่ากับ 46 ต่อ 54 และในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีรายได้ 
5,289.14 ล้านบาท มากกว่าปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 1.33 และค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2562 
จำนวน 4,357.00 ล้านบาท น้อยกว่าปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 0.84 ส่งผลให้ปีงบประมาณ 2562  
มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 932.14 ล้านบาท มากกว่าปีงบประมาณ 2561 เป็นจำนวน 106.32 ล้านบาท 
      

ข้อมูลงบประมาณเปรียบเทียบงบแผ่นดินและเงินรายได้ย้อนหลัง 5 ป ี

 
แผนภูมิที่ 7 - 2 เปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้และเงินอุดหนุนรัฐบาลปีงบประมาณ 2558–2562 

ที่มา : กองแผนงาน 

 จากแผนภูมเิปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้และเงินอุดหนุนรัฐบาลปีงบประมาณ 2558–2562 
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ิมข้ึน เนื่องจากได้รับจัดสรรงบลงทุน ในส่วนของ
สิ่งก่อสร้างอาคารใหม่ และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยลดลง เนื่องจากจำนวนนิสิตใหม่ลดลง 

3,275.03 3,120.06 3,200.15
2,916.62
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1,642.17
1,958.24 2,003.37 2,082.32
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หน่วย : ล้านบาท

เปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้และเงินอุดหนุนรัฐบาล
ปีงบประมาณ 2558 - 2562

เงินรายได้ เงินอุดหนุนรัฐบาล

แผนภูมิที่ 7 - 2 เปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้และเงินอุดหนุนรัฐบาลปีงบประมาณ 2558–2562

ที่มา : กองแผนงาน

 จากแผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้และเงินอุดหนุนรัฐบาลปีงบประมาณ 2558–2562 

มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบลงทุน ในส่วนของส่ิงก่อสร้าง

อาคารใหม่ และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยลดลง เนื่องจากจำานวนนิสิตใหม่ลดลง
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งบประมาณเงินรายได้ที่ตั้งรับ-จ่าย
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งบประมาณเงินรายได้ที่ตัง้รับ-จ่าย 

 
 

แผนภูมิที่ 7 - 3 เปรียบเทียบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558-2562 

ที่มา : กองแผนงาน 

 จากแผนภูมิเปรียบเทียบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558-2562 
พบว่า มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มการตั้งงบประมาณรายจ่ายลดลง เนื่องมาจากประมาณการรายรับมีแนวโน้ม
ลดลง ในขณะที่มีการนำเงินสะสมมาตั้งงบประมาณลดลงเช่นกัน 
 
 

832.6657
613.5764 610.978 667.5391

706.8669

3,275.0277 3,120.0569 3,200.1544
2,916.6173

2,696.4884

2558 2559 2560 2561 2562

เปรียบเทียบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2558 - 2562

เงินสะสม งบประมาณรายจ่ายประมาณการรายรบั

2,483.4300 2,557.6300 2,606.6800 2,225.6000
2,017.5643

แผนภูมิที่ 7 - 3 เปรียบเทียบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558-2562

ที่มา : กองแผนงาน

 จากแผนภูมิเปรียบเทียบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558-2562 พบว่า 

มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มการตั้งงบประมาณรายจ่ายลดลง เนื่องมาจากประมาณการรายรับมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่

มีการนำาเงินสะสมมาตั้งงบประมาณลดลงเช่นกัน

รายได้และค่าใช้จ่าย 
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รายได้และค่าใช้จ่าย  

 
แผนภูมิที่ 7 - 4 รายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2558-2562 

ที่มา : งบแสดงผลการดำเนินงาน 

 จากแผนภูมริายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2558-2562 มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มรายได้และ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนทุกปี โดยปีงบประมาณ 2559 มีรายได้เพ่ิมข้ึนมากเนื่องจากได้รับงบประมาณโครงการ 
บริการวิชาการ การจัดสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เมื่อพิจารณาในแต่ละปีงบประมาณ  
พบว่ามหาวิทยาลัยมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายทุกปี โดยปีงบประมาณ 2562 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  
932.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.62 ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ 2561 ที่มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 825.82 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.82 
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หน่วย : ล้านบาท
รายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2558-2562

รายได้ ค่าใช้จ่าย

แผนภูมิที่ 7 - 4 รายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2558-2562

ที่มา : งบแสดงผลการดำาเนินงาน
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 จากแผนภูมิรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2558-2562 มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มรายได้และค่าใช้จ่าย

เพิ่มขึ้นทุกปี โดยปีงบประมาณ 2559 มีรายได้เพิ่มขึ้นมากเนื่องจากได้รับงบประมาณโครงการบริการวิชาการ การจัด

สอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เมื่อพิจารณาในแต่ละปีงบประมาณ พบว่ามหาวิทยาลัยมีรายได้สูงกว่า

ค่าใช้จ่ายทุกปี โดยปีงบประมาณ 2562 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 932.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.62 ซึ่งสูงกว่า

ปีงบประมาณ 2561 ที่มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 825.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.82
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การจัดทำางบการเงิน

มหาวิทยาลัยบูรพา

งบแสดงฐานะการเงิน (รวมแหล่งเงิน)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน     8,090,273,408.41      7,049,027,548.83 

        รวมสินทรัพย์หมุนเวียน     8,090,273,408.41      7,049,027,548.83 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     6,159,809,439.62      6,172,161,270.61 

        รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     6,159,809,439.62      6,172,161,270.61 

สินทรัพย์อื่น          3,421,745.41           4,947,607.65 

        รวมสินทรัพย์อื่น          3,421,745.41           4,947,607.65 

รวมสินทรัพย์   14,253,504,593.44    13,226,136,427.09 

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน     1,255,493,325.26      1,229,133,004.06 

        รวมหนี้สินหมุนเวียน     1,255,493,325.26      1,229,133,004.06 

รวมหนี้สิน   1,255,493,325.26    1,229,133,004.06

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน   12,998,011,268.18    11,997,003,423.03 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ  : งบการเงินประจำาปีงบประมาณ 2562 อยู่ระหว่างการยื่นตรวจสอบจากสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
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มหาวิทยาลัยบูรพา

งบแสดงผลการดำาเนินงาน (รวมแหล่งเงิน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

2562 2561

รายได้

    รายได้     5,289,141,624.87       5,219,835,852.29 

        รวมรายได้     5,289,141,624.87       5,219,835,852.29 

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย     4,356,996,745.86       4,394,011,853.64 

รวมค่าใช้จ่าย     4,356,996,745.86       4,394,011,853.64 

รายได้สูง/(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

รายได้สูง/(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ       932,144,879.01         825,823,998.65 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ  : งบการเงินประจำาปีงบประมาณ 2562 อยู่ระหว่างการยื่นตรวจสอบจากสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
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การบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยบูรพามีพนักงานมหาวิทยาลัย 3,483 คน จำาแนกเป็นคณาจารย์ 1,532 คน (ร้อยละ 43.99) และ

สนับสนุนวิชาการ 1,951 คน (ร้อยละ 56.01) ในปีงบประมาณปี 2562  มีคณาจารย์ประจำาได้รับการอนุมัติให้ดำารง

ตำาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น จำานวน 67 คน โดยมีคณาจารย์ดำารงตำาแหน่งอาจารย์ 1,133 คน (ร้อยละ 73.96) ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์333 คน (รอ้ยละ 21.74) และรองศาสตราจารย ์66 คน (รอ้ยละ 4.31)  คณาจารยป์ระจำามวีฒุกิารศกึษา

ระดับปริญญาเอกมากที่สุด 856 คน (ร้อยละ 55.87) รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาโท 542 คน (ร้อยละ 35.87) และ

ระดับปริญญาตรี 134 คน (ร้อยละ 8.75)  สำาหรับพนักงานสนับสนุนวิชาการ มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

มากที่สุด 969 คน (ร้อยละ 49.67) รองลงมาได้แก่ ระดับตำ่ากว่าปริญญาตรี 548 คน (ร้อยละ 28.09) ระดับปริญญา

โท 288 คน (ร้อยละ 19.89) ระดับปริญญาเอก 33 คน (ร้อยละ 1.69) วุฒิการศึกษาอ่ืน ๆ 11 คน (ร้อยละ 0.56) และ

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 คน (ร้อยละ 0.10) 

หมายเหต ุ: อาจารยร์ะดบัปรญิญาตรสีว่นใหญเ่ปน็อาจารยท์ีส่อนในโรงเรยีนสาธติ “พบิลูบำาเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา
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การบริหารงานบุคคล  
 มหาวิทยาลัยบูรพามีพนักงานมหาวิทยาลัย 3,483 คน จำแนกเป็นคณาจารย์ 1,532 คน (ร้อยละ 
43.99) และสนับสนุนวิชาการ 1,951 คน (ร้อยละ 56.01) ในปีงบประมาณปี 2562  มีคณาจารย์ประจำได้รับ
การอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึน้ จำนวน 67 คน โดยมีคณาจารย์ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1,133 คน 
(ร้อยละ 73.96) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 333 คน (ร้อยละ 21.74) และรองศาสตราจารย์ 66 คน (ร้อยละ 4.31)  
คณาจารย์ประจำมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกมากท่ีสุด 856 คน (ร้อยละ 55.87) รองลงมาได้แก่ ระดับ
ปริญญาโท 542 คน (ร้อยละ 35.87) และระดับปริญญาตรี 134 คน (ร้อยละ 8.75)  สำหรับพนักงานสนับสนุน
วิชาการ มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด 969 คน (ร้อยละ 49.67) รองลงมาได้แก่ ระดับต่ำกว่า
ปริญญาตรี 548 คน (ร้อยละ 28.09) ระดับปริญญาโท 288 คน (ร้อยละ 19.89) ระดับปริญญาเอก 33 คน  
(ร้อยละ 1.69) วุฒิการศึกษาอ่ืน ๆ 11 คน (ร้อยละ 0.56) และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 คน (ร้อยละ 0.10)  
หมายเหตุ : อาจารยร์ะดับปรญิญาตรีส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ทีส่อนในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบรูพา 
 

 
แผนภูมิที่ 7 - 5 จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558-2562 

      ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 จากแผนภูมจิำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558-2562 มหาวิทยาลัยมีจำนวนพนักงาน
ลดลงตั้งแต่ปงีบประมาณ 2560 – 2562 โดยมีจำนวนพนักงานลดลง ร้อยละ 1 - 2 จากปกี่อนหน้า เมื่อ
พิจารณาสัดส่วนระหว่างคณาจารย์และสนับสนุนวิชาการ พบว่ามีสัดส่วนไม่ต่างกันมากนัก โดยในปีงบประมาณ 
2562 มีจำนวนคณาจารย์ 1,532 คน คิดเป็นร้อยละ 43.99 และจำนวนสนับสนุนวิชาการ 1,951 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.01 
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จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558-2562

คณาจารย์ สนับสนุนวิชาการ

แผนภูมิที่ 7 - 5 จำานวนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558-2562

      ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จากแผนภูมจิำานวนพนกังานมหาวิทยาลยั ปงีบประมาณ 2558-2562 มหาวทิยาลยัมีจำานวนพนกังานลดลงตัง้แต่

ปีงบประมาณ 2560 – 2562 โดยมีจำานวนพนักงานลดลง ร้อยละ 1 - 2 จากปีก่อนหน้า เมื่อพิจารณาสัดส่วนระหว่าง

คณาจารย์และสนับสนุนวิชาการ พบว่ามีสัดส่วนไม่ต่างกันมากนัก โดยในปีงบประมาณ 2562 มีจำานวนคณาจารย์ 

1,532 คน คิดเป็นร้อยละ 43.99 และจำานวนสนับสนุนวิชาการ 1,951 คน คิดเป็นร้อยละ 56.01
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แผนภูมิที่ 7 - 6 จำนวนพนักงาน ตำแหน่งคณาจารย์ประจำ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ 

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล 
 

 
แผนภูมิที่ 7 - 7 จำนวนพนักงาน ตำแหน่งคณาจารย์ประจำ จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

หมายเหตุ  * อ่ืนๆ หมายถึง  วุฒิกลุ่มอ่ืนที่หน่วยงานผลิตมาเพ่ือใช้เฉพาะตำแหน่ง (ประกาศนียบัตรนักเรียน 
                เดินเรือพาณิชย์ (ช่างกลเรือ)) 
ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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จ านวนพนักงาน ต าแหน่งคณาจารย์ประจ า ปีงบประมาณ 2558-2562
จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ
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จ านวนพนักงาน ต าแหน่งคณาจารย์ประจ า ปีงบประมาณ 2558-2562
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่น ๆ *

แผนภูมิที่ 7 - 6 จำานวนพนักงาน ตำาแหน่งคณาจารย์ประจำา จำาแนกตามตำาแหน่งทางวิชาการ

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล
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แผนภูมิที่ 7 - 6 จำนวนพนักงาน ตำแหน่งคณาจารย์ประจำ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ 

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล 
 

 
แผนภูมิที่ 7 - 7 จำนวนพนักงาน ตำแหน่งคณาจารย์ประจำ จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

หมายเหตุ  * อ่ืนๆ หมายถึง  วุฒิกลุ่มอ่ืนที่หน่วยงานผลิตมาเพ่ือใช้เฉพาะตำแหน่ง (ประกาศนียบัตรนักเรียน 
                เดินเรือพาณิชย์ (ช่างกลเรือ)) 
ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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จ านวนพนักงาน ต าแหน่งคณาจารย์ประจ า ปีงบประมาณ 2558-2562
จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
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จ านวนพนักงาน ต าแหน่งคณาจารย์ประจ า ปีงบประมาณ 2558-2562
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่น ๆ *

แผนภูมิที่ 7 - 7 จำานวนพนักงาน ตำาแหน่งคณาจารย์ประจำา จำาแนกตามวุฒิการศึกษา

 หมายเหตุ  * อื่นๆ หมายถึง  วุฒิกลุ่มอื่นที่หน่วยงานผลิตมาเพื่อใช้เฉพาะตำาแหน่ง (ประกาศนียบัตรนักเรียน

                เดินเรือพาณิชย์ (ช่างกลเรือ))

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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จากแผนภมูจิำานวนพนกังาน ตำาแหนง่คณาจารยป์ระจำา จำาแนกตามตำาแหนง่ทางวชิาการ และจำาแนกตามวฒุกิาร

ศกึษา  โดยรวมมหาวทิยาลยัมคีณาจารยป์ระจำาได้รบัการอนมุัตใิหด้ำารงตำาแหนง่ทางวชิาการสูงขึน้ทกุป ีเมือ่พิจารณา

ในตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ พบว่า ในปีงบประมาณ 2558 มีคณาจารย์ที่ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตร์จารย์ร้อยละ 

15.20 ของจำานวนคณาจารย์ทั้งหมด และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21.74 ในปีงบประมาณ 2562 เช่นเดียวกับตำาแหน่ง   

รองศาสตราจารย์ มีคณาจารย์ที่ดำารงตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.38 ในปีงบประมาณ 2558 

เป็นร้อยละ 4.31 ในปีงบประมาณ 2562  และกว่าร้อยละ 50 ของคณาจารย์ประจำา มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา

เอกมากที่สุด รองลงมาได้แก่ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ตามลำาดับ โดยในปีงบประมาณ 2562 มี

คณาจารย์ประจำาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ถึงร้อยละ 55.87 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 35.38 

และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 8.75
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 จากแผนภูมจิำนวนพนักงาน ตำแหน่งคณาจารย์ประจำ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ และจำแนก
ตามวุฒิการศึกษา  โดยรวมมหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ประจำได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
ทุกปี เมื่อพิจารณาในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ พบว่า ในปีงบประมาณ 2558 มีคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ร้อยละ 15.20 ของจำนวนคณาจารย์ทั้งหมด และเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 21.74 ในปีงบประมาณ 
2562 เช่นเดียวกับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ มีคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 
3.38 ในปีงบประมาณ 2558 เป็นร้อยละ 4.31 ในปีงบประมาณ 2562  และกว่าร้อยละ 50 ของคณาจารย์
ประจำ มวีุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญา
ตรี ตามลำดับ โดยในปีงบประมาณ 2562 มีคณาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ถึงร้อยละ 
55.87 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 35.38 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 8.75 
 

 
แผนภูมิที่ 7 - 8 จำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ  

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

จากแผนภูมจิำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยบูรพามีอาจารย์ชาว
ต่างประเทศทั้งหมด 73 คน  จากข้อมูลพบว่า เป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศสัญชาติสหรัฐอเมริกามากที่สุด  
14 คน (ร้อยละ 19.18) รองลงมาได้แก่ สัญชาติอังกฤษ 12 คน (ร้อยละ 16.44) และสัญชาติจีน 7 คน  
(ร้อยละ 9.59)   
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จ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2558-2562

แผนภูมิที่ 7 - 8 จำานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จากแผนภูมิจำานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยบูรพามีอาจารย์ชาว              

ต่างประเทศทั้งหมด 73 คน  จากข้อมูลพบว่า เป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศสัญชาติสหรัฐอเมริกามากที่สุด 14 คน 

(ร้อยละ 19.18) รองลงมาได้แก่ สัญชาติอังกฤษ 12 คน (ร้อยละ 16.44) และสัญชาติจีน 7 คน (ร้อยละ 9.59)  
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แผนภูมิที่ 7 - 9 จำนวนพนักงานตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล 
  

จากแผนภูมจิำนวนพนักงานตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัยมี
จำนวนพนักงานตำแหน่งสนับสนุนวิชาการเพ่ิมข้ึน ในปีงบประมาณ 2558 – 2560 และลดลงในปีงบประมาณ 
2561 – 2562 เมื่อพิจารณาตามวุฒิการศึกษา พบว่าในทุกปีงบประมาณ กว่าร้อยละ 50 มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รองลงมาได้แก่ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก วุฒิการศึกษาอ่ืน ๆ 
และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ตามลำดับ โดยในปีงบประมาณ 2562 จำนวนพนักงานตำแหน่งสนับสนุน
วิชาการ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.67 รองลงมาได้แก่ ระดับต่ำกว่าปริญญา
ตรี ร้อยละ 28.09 ระดับปริญญาโท ร้อยละ 19.89 ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 1.69 วุฒิการศึกษาอ่ืน ๆ  
ร้อยละ 0.56 และ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ร้อยละ 0.10  
 
ตารางที่ 7 - 1 จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย จำแนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2558-2562 

ประเภท ปีงบประมาณ 
2558 2559 2560 2561 2562 

ข้าราชการ 213 204 201 194  184 
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินอุดหนนุ) 1,053 1,109 1,129 1,164  1,166 
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 1,532 1,583 1,591 1,546  1,507 
พนักงานฯบางส่วนเวลา 126 64 56 40  41 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร   24 24 28 13  8 
ลูกจ้างประจำ 111 108 101 96  87 
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จ านวนพนักงานต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2558 - 2562
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา

ต่่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่น ๆ

แผนภูมิที่ 7 - 9 จำานวนพนักงานตำาแหน่งสนับสนุนวิชาการ จำาแนกตามวุฒิการศึกษา

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล

 จากแผนภูมิจำานวนพนักงานตำาแหน่งสนับสนุนวิชาการ จำาแนกตามวุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัยมีจำานวน

พนกังานตำาแหนง่สนบัสนนุวชิาการเพ่ิมขึน้ ในปีงบประมาณ 2558 – 2560 และลดลงในปงีบประมาณ 2561 – 2562 

เมื่อพิจารณาตามวุฒิการศึกษา พบว่าในทุกปีงบประมาณ กว่าร้อยละ 50 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมา

ได้แก่ ระดับตำ่ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก วุฒิการศึกษาอื่น ๆ และระดับประกาศนียบัตร

บณัฑิต ตามลำาดบั โดยในปงีบประมาณ 2562 จำานวนพนกังานตำาแหน่งสนบัสนนุวชิาการ มวีฒุกิารศกึษาระดับปรญิญา

ตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.67 รองลงมาได้แก่ ระดับตำ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 28.09 ระดับปริญญาโท ร้อยละ 

19.89 ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 1.69 วุฒิการศึกษาอื่น ๆ ร้อยละ 0.56 และ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ร้อยละ 

0.10 



Annual Report 2019
B U R A P H A  U N I V E R S I T Y

148

ตารางที่ 7 - 1 จำานวนพนักงานมหาวิทยาลัย จำาแนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2558-2562

ประเภท ปีงบประมาณ

2558 2559 2560 2561 2562

ข้าราชการ 213 204 201 194 184

พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินอุดหนุน) 1,053 1,109 1,129 1,164 1,166

พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 1,532 1,583 1,591 1,546 1,507

พนักงานฯบางส่วนเวลา 126 64 56 40 41

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  24 24 28 13 8

ลูกจ้างประจำา 111 108 101 96 87

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 285 324 319 316 314

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 99 91 63 29 28

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ 62 101 77 69 78

ลูกจ้างโครงการฯ 69 60 70 92 70

รวม 3,574 3,668 3,635 3,559 3,483

ข้อมูล ณ 30 กันยายน ของทุกปี

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล

 จากตารางจำานวนพนักงานมหาวิทยาลัย จำาแนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2558-2562 มหาวิทยาลัยมี

จำานวนพนักงานลดลงตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 – 2562 โดยมีจำานวนพนักงานลดลง ร้อยละ 1 - 2 จากปีก่อนหน้า 

เมื่อพิจารณาประเภทของพนักงานทั้งหมดพบว่า ในทุกปีงบประมาณ กว่าร้อยละ 40 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย        

(เงนิรายได)้ รองลงมา กวา่รอ้ยละ 30 เปน็พนกังานมหาวทิยาลัย(เงินอดุหนนุ) สำาหรับปงีบประมาณ 2562 มพีนกังาน

มหาวิทยาลัย(เงินรายได้) มากที่สุด จำานวน 1,507 คน คิดเป็นร้อยละ 43.27 รองลงมาได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย

(เงินอุดหนุน) 1,166 คน คิดเป็นร้อยละ 33.48 ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 314 คน คิดเป็นร้อยละ 9.02 ข้าราชการ 184 

คน คิดเป็นร้อยละ 5.28 ลูกจ้างประจำา 87 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ลูกจ้างชาวต่างประเทศ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 

2.24 ลูกจ้างโครงการฯ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 2.01 พนักงานฯบางส่วนเวลา 41 คน คิดเป็นร้อยละ 1.18 ผู้มีความรู้        

ความสามารถพิเศษ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร น้อยที่สุด 8 คน 

คิดเป็นร้อยละ 0.23
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บุคลากรได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์ และได้รับรางวัล

ผศ.สุดสายชล หอมทอง คณะ
วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล “หม่อม
งามจิตต์  บุร ฉัตร บุคคลสำาคัญ
ของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมี
คุณธรรม ประจำาปี 2561 ประเภท
อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรง
คุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของ
นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และได้
รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจำาปี พ.ศ. 2561 จากกระทรวง
ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 
พ.ศ. 2562

รศ.ดร.สุกญัญา บรูณเดชาชยั คณะ
มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับ
รางวัล “คนดศีรีสยาม” (รางวลัญาณ
สงัวร) ครัง้ที ่8 ประจำาปี 2562 สาขา
นักส่งเสริมพัฒนาและบริหารการ
ศึกษาดีเด่น จากโครงการประกาศ
เกียรติคุณคนดีของแผ่นดินตามรอย
พระยุคลบาท เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 
พ.ศ. 2562

ศ.ภรดี พันธุภากร คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์ในสาขา
วชิา เซรามกิส ์ตัง้แตว่นัที ่2 เมษายน 
พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

นายแพทย์สุริยา โปร่งนำ้าใจ คณะ

แพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลครุฑทอง 

“บุคคลแห่งชาติ” เป็นบุคคลผู้ที่มี

ความสามารถ มีผลงานสร้างสรรค์ 

และดำา เนินการมี ศักยภาพและ

คุณภาพสมควรได้รับการยกย่อง

และให้กำาลังใจ จากคณะกรรมการ

เครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย เม่ือวัน

ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ คณะ

แพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลธรรมาภิ

บาล “สิงห์ทอง” ผู้บริหารและนัก

พัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี ครั้งที่  

10 ประจำาปี 2562 จากสมัชชา

นักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์

หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.

นท) เมื่อวันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 

2562

นายพีรพัฒน์ ม่ังคั่ง สำานักบริการ
วิชาการ ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดี
เด่นแห่งชาติ ปขมท ประจำาปี พ.ศ. 
2561 (ด้านบริหารดีเด่น) เมื่อวัน
ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และ
ได้รับรางวัล เชิดชู เกียรติ  “มณี
เมขลา” ประจำาปี 2562 คร้ังท่ี 2 
(สาขานักบริหาร ผู้นำาองค์กรดีเด่น) 
จากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562
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การพัฒนาส่งเสริมบุคลากร

มหาวิทยาลัยบูรพาส่งเสริมคณาจารย์ และบุคลากรให้สร้างผลงานทางวิชาการอย่างเหมาะสมตาม  พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมุ่งเน้นการ

วจัิยเพือ่สร้างองคค์วามรู ้และการวจัิยเชงิบูรณาการ ทัง้ท่ีเป็นความรูใ้หม ่และความรูท่ี้ใช้ในการแกไ้ขปญัหาและพัฒนา

สังคมและประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณปี 2562 มีผู้ที่ได้รับการอนุมัติการกำาหนดตำาแหน่งสูงขึ้น ดังนี้

ดร.นงนุช ศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล

บุคคล ต้นแบบดี เด่นประ เภทผู้

ทำาคุณประโยชน์ต่อสังคม จากสภา

สื่อมวลชนประเทศไทย เมื่อวันท่ี 8 

ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผศ.ดร.พรชัย จูล เมตต์  คณะ

พยาบาลศาสตร ์ได้รบัรางวลัประกาศ

เกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำาปี 

2562 (สาขาผูบ้ริหารการศกึษาระดบั

สูง) จากสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เมื่อ

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

แพทย์หญิงผกาพรรณ ดินชูไท 

คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล

อาจารย์แพทย์ “ผู้ประพฤติตนดี

เดน่ ในเชิงคุณธรรม จรยิธรรม” จาก

แพทยสภา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2562

รศ.ดร.บุญเสริม วัฒนกิจ คณะ

ศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลด้านศิลป

วัฒนธรรม ดังนี้

1 .  รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 จากผลงาน “ชุมนุม” 

โครงการประกวดศิลปกรรม

กรุงไทย ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562

2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 

3 การประกวดจิตรกรรมเอเชีย 

พลัส ครั้งที่ 9 จากผลงาน “เคียง

ไหล่ถวายพระพร” เมื่อวันท่ี 8 

กรกฎาคม พ.ศ. 2562

3. รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 2 โครงการประกวดภาพ

วาดเฉลิมพระเกียร ติ  หั วข้อ 

“กองทัพไทยน้อมใจภักดิ์พิทักษ์

ร าชบั ลลั งก์ ”  เมื่ อ วั นที่  10 

กันยายน พ.ศ. 2562
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ตารางที่ 7 - 2 จำานวนบุคลากรที่ได้รับอนุมัติการกำาหนดตำาแหน่งสูงขึ้น

ตำาแหน่ง จำานวน ตำาแหน่ง จำานวน

ศาสตราจารย์ - เชี่ยวชาญ -

รองศาสตราจารย์ 10 ชำานาญการพิเศษ -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 57 ชำานาญการ 31

รวม 67 รวม 31

จากตารางจำานวนบคุลากรทีไ่ดร้บัอนมุตักิารกำาหนดตำาแหนง่สงูขึน้ มคีณาจารย์ประจำาได้รับการอนมุติัใหด้ำารง

ตำาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น จำานวน 67 คน จำาแนกเป็นระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 57 คน สูงขึ้นจากปีงบประมาณ 

2561 ทีม่จีำานวน 30 คน และระดบัรองศาสตราจารย ์10 คน สูงขึน้จากปงีบประมาณ 2561 ทีมี่จำานวน 8 คน สำาหรบั     

สายสนับสนุนวิชาการ มีผู้ที่ได้รับการอนุมัติการกำาหนดตำาแหน่งชำานาญการ 31 คน สูงข้ึนจากปีงบประมาณ 2561         

ที่มีเพียง 15 คน

 นอกจากนีม้หาวทิยาลัยยงัตระหนกัถงึความสำาคญัในการพฒันาบคุลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถเปน็ทีย่อมรบั 

จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองตามภาระหน้าที่ เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง

และความก้าวหน้าตามสายงานที่ปฏิบัติ และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในตำาแหน่งต่าง ๆ โดยการ

สมัมนา ฝกึอบรม ศึกษาดงูาน และศึกษาตอ่ ท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั   ซ่ึงในปงีบประมาณ 2562 บคุลากร

สายวชิาการไดร้บัการพฒันารอ้ยละ 97.30 และบคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการได้รับการพัฒนาร้อยละ ร้อยละ 95.45 

แสดงรายละเอียดได้ ดังนี้

ตารางที่ 7 - 3 จำานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ประเภท ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

สายวิชาการ สายสนับสนุน
วิชาการ

สายวิชาการ สายสนับสนุน
วิชาการ

สายวิชาการ สายสนับสนุน
วิชาการ

สัมมนา 653 534 47 7 700 541

ฝึกอบรม 766 702 26 4 792 706

ดูงาน 335 330 20 2 355 332

ศึกษาต่อ 44 12 12 1 56 13

อื่นๆ 435 52 87 6 522 58

รวม 2,233 1,630 192 20 2,425 1,650

 

จากตารางจำานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

วิชาการ ได้รับการการพัฒนาด้านฝึกอบรมมากที่สุด รองลงมาได้แก่การสัมมนา การดูงาน การพัฒนา อื่น ๆ เช่น      

การเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาต่อ ตามลำาดับ 
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ตารางที่ 7 - 4 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

โครงการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำาเนินการ การนำาไปใช้ประโยชน์

โครงการอบรม เรื่อง การบริหาร 
หลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
AUN-QA

กองบรกิาร การ
ศึกษา

ประธานหลักสูตร หรือ 
อ า จ า รย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ 
หลักสูตร

8-9 พฤศจิกายน 2561

โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง 
แนวทางการจัดทำาหลักสูตร ท่ีตอบ
สนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
และความต้องการของ ประเทศ

กองบรกิาร การ
ศึกษา

ประธานหลักสูตร หรือ 
อ า จ า รย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ 
หลักสูตร และนักวิชาการ
ศึกษา

16-17 พฤศจิกายน 
2561

โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ก อ ง อ า ค า ร 
สถานที่

28 พฤศจิกายน 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อ การ
ดำารงตำาแหน่งชำานาญการ/ ชำานาญ
การพเิศษ รุน่ที ่1 การจัด ทำาผลงาน
สังเคราะห์/วิเคราะห์

กบพบ. สายสนับสนุนวิชาการ 
ระดั บป ฏิบั ติ ก า รและ 
ชำานาญการ

14 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการ 
จัดทำาผลงานประกอบการ
เสนอขอกำาหนดตำาแหน่ง
ที่สูงขึ้น

โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กบพบ. ผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุ แต่ง
ตั้งใหม่

19 ธันวาคม 2561 ผูป้ฏบัิติงานไดเ้ขา้ใจ บรบิท
ขององค์กร ความก้าวหน้า
ในการ ทำางาน และการ
สรา้ง เครอืขา่ยผูป้ฏบิตังิาน

โครงการอบรมให้ความรู้ ด้ าน 
อนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากรของ 
มหาวิทยาลัย

ก อ ง อ า ค า ร 
สถานที่

22 มกราคม 2562

โครงการคลีนิกให้คำาปรึกษา    การ
ขอตำาแหน่งทางวิชาชีพ

กบพบ. สายสนับสนุนวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ

7 กุมภาพันธ์  -  30 
กันยายน 2562
(ทุกวันพฤหัสบดี ช่วง
บ่าย)

เพื่ อ ให้คำ าปรึกษาในรูป 
แบบของพี่เล้ียงช่วยสนับ 
สนุนในการจัดทำาผลงาน 
ประกอบการ เสนอขอ 
กำาหนดตำาแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการแนวทางการเสริมสร้าง จิต
บริการ (Service Mind) เพื่อสร้าง
ความประทับใจให้ มหาวิทยาลัย
บูรพา

กบพบ. สายสนับสนุนวิชาการ
ท่ีปฏิบัติงานด้านการให้ 
บริการ

25 มีนาคม 2562 เพื่อสร้างค่านิยมในการให้
บริการด้วยจิตบริการ

โครงการเสวนาให้ความรู้เรื่องการ
วางแผนการเงินเพื่ออนาคตของผู้
ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยบูรพา

กบพบ. ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ ส า ย
สนับสนุนวิชาการ

25 เมษายน 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจด้าน
การบริหารเงิน การออม  
และการบริหารภาษีอย่าง
ถูกต้อง

โครงการอบรมสำาหรับผู้ดำารงตำา 
แหน่งผู้อำานวยการหน่วยงาน/ ผู้
บริหารระดับกลาง

กบพบ.ร่วมกับ
สำ านั กบริ การ 
วิชาการ

ผู้บริหารระดับกลาง ใน
สังกัดหน่วยงานและ ส่วน
งาน

4  มิ ถุ น า ย น  -  2 2 
สิงหาคม 2562

เพื่ อ เตรียมความพร้อม 
สำาหรับผู้หารระดับกลาง  

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการ 
ดำารงตำาแหน่งชำานาญการ/ชำานาญ
การพิเศษ รุ่นท่ี 2 การจัดทำาคู่มือ 
การปฏิบัติงาน

กบพบ. สายสนับสนุนวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ

19 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการ 
จัดทำาผลงานประกอบการ
เสนอขอกำาหนดตำาแหน่ง
ที่สูงขึ้น

โครงการการบริหารงานในสถาบัน
อุดมศึกษาในยุคปัจ จุบัน เรื่ อง 
“ภาพรวมของการบริหารงานใน 
สถาบันอุดมศึกษา: ข้อคิดและ 
ประสบการณ์”

กบพบ. ผูบ้รหิาร     (รองอธกิารบดี 
หัวหน้าส่วนงาน ผู้ช่วย
อธิการบดี)

16 สิงหาคม 2562 เพื่ อ เ ส ริ มสร้ า งความรู้  
ความเข้าใจต่อผู้บริหาร 
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล
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โครงการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำาเนินการ การนำาไปใช้ประโยชน์

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการ 
ดำารงตำาแหน่งชำานาญการ/ชำานาญ
การพิเศษ รุ่นที่ 3 การจัดทำาคู่มือ 
การปฏิบัติงาน

กบพบ. สายสนับสนุนวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ

19 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการ 
จัดทำาผลงานประกอบการ
เสนอขอกำาหนดตำาแหน่ง
ที่สูงขึ้น

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร Lead-
ership ในการบริหารองค์กร ตาม
ระบบ EdPEx

กองบรกิาร การ
ศึกษา

ผู้ บ ริ ห า ร  ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย และระดับ
ส่วนงาน

30 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการ 
นำาระบบคุณภาพ EdPEx 
ไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารและพัฒนาองค์กร

โครงการการประเมินค่างานเพื่อ 
กำาหนดกรอบตำาแหนง่บคุลากร สาย
สนับสนุนวิชาการให้ดำารงตำา แหน่ง
สูงขึ้น ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

กบพบ. ผูบ้รหิารทีก่ำากบัดแูล และ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน บริหาร
บุคคลของ ส่ วนงาน/
หน่วยงาน

4-5 และ 19 กันยายน 
2562

เพือ่ประกอบ การวเิคราะห์
กรอบอตัรา   สายสนบัสนนุ
วิชาการใน ระดับที่สูงขึ้น

การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรสุขภาวะ

มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายสร้างองค์กรสุขภาวะ โดยกำาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ผ่านการขับเคล่ือนของ

สภาพนักงาน ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมในมหาวิทยาลัย สร้างพื้นที่/วงสนทนาเพื่อ

รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสุข 8 ด้าน ตลอดจน สร้างความเข้าใจในประเด็นการ

สร้างสุขภาวะ โดยมีแผนการดำาเนินงาน ดังนี้

1. สำารวจความต้องการค่าตอบแทน และสวัสดิการ

2. จัดทำาและนำาเสนอรายงานความต้องการค่าตอบแทนและสวัสดิการเสนอต่อผู้บริหาร

3. ผลกัดันและตดิตามนโยบายกองทุนเงินใหเ้มือ่เกษียณ, ค่ารกัษาพยาบาล, เงินออมเพือ่ความมัน่คงใหเ้กดิขึน้

4. จดักิจกรรมเพือ่เสรมิสรา้งความสขุ 8 ดา้น ไดแ้ก ่โครงการ Happy DIY เกษยีณสบายเปน็จรงิได,้ การอบรม
เชงิปฏิบัตกิารหลักสตูรการขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการองคค์วามรูสู้ค่วามสขุในการทำางาน, การสำารวจความ
สุข ความพึงพอใจและความผูกพันองค์กร

5. สร้างพื้นที่/วงสนทนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ

6. เสนอให้มหาวิทยาลัยทบทวนกฎระเบียบเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายงาน

7. ระดมความคิดเห็นของประชาคมเรื่องการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง

8. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีชั่วโมงให้คำาปรึกษา (กบพบ. และกองบริการการศึกษาเป็นผู้จัดทำา)

นอกเหนือจากโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีกล่าวมาข้างต้น ส่วนงานต่าง ๆ เช่น  

สำานักคอมพิวเตอร์ สำานักหอสมุด และคณะต่าง ๆ ยังได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติ งานใน

มหาวิทยาลัย เพื่อนำาความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาตนเองและพัฒนางาน โดยมีการนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน  นอกจากนี้ส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ยัง

ได้พิจารณาแนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยอ้างอิงข้อมูลจากแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

และลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ซึ่งเป็นตัวกำาหนด
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แนวทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลในส่วนงานให้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่จะนำา

ไปสู่การพัฒนาผลงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยมีการดำาเนินการด้านการสำารวจข้อมูลเพื่อส่งเสริมสู่

การเป็นองค์กรสุขภาวะ

การพัฒนาทางกายภาพ

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำาเนินการการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ให้เป็น ไปตามองค์

ประกอบสำาคัญของการเป็น Green University ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม การใช้พลังงาน การ

จัดการของเสยี การจดัการนำา้ การขนสง่ท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เนน้การจดัสภาพ แวดลอ้ม ใหเ้หมาะสมกบัการสรา้ง

สุนทรียภาพและเอื้อประโยชน์ต่อการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โดยในปี งบประมาณ 2562 กองอาคาร

สถานท่ีได้จัดทำาโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน สนับสนุนการจัด การศึกษา ให้เหมาะสมกับการขยายตัว

และพัฒนาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำาปี พ.ศ. 2562  ในวงเงิน 

50,745,680 บาท ท่ีทางกองทุนฯ สนับสนุนให้กบัทางมหาวทิยาลัยภายใต ้“โครงการพฒันาศกัยภาพของมหาวทิยาลยั

ด้วยเทคโนโลยีและความมั่นคงให้ชุมชน” เพื่อนำามาพัฒนาและปรับปรุงระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีการ

ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ได้แก่ 

1) การเปลี่ยน Chiller ระบบทำาความเย็นภายในหอประชุมธำารง บัวศรี 

2) การติดตั้งแผง โซล่าเซลล์ (Solar Cell) บนอาคาร 

3) การเปลี่ยนหลอดไฟ LED ริมถนนทั่วมหาวิทยาลัยทุกเส้นทาง

หอประชุมธำารง บัวศรี สร้างเสร็จตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ใช้ Chiller ระบบ Air cool มายาวนานถึง 22 ปี ใช้หลัก

การระบายความร้อนโดยใช้อากาศ อตัราของการประหยดัพลงังานกจ็ะถกูจำากดัอยู ่ซึง่มหาวทิยาลยัขอปรบัเปน็ระบบ 

Water cool คือการระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศโดยใช้นำ้า ตามโครงการที่กำาหนดไว้ในอนาคต หอประชุม

ธำารง บัวศรี จะมีระบบเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัด
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พลังงาน  ในส่วนโครงการที่ 2 การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (Solar Cel) บนอาคาร ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันว่าเมืองไทยเป็น

เมืองร้อนและมีแดดทั้งปี และโครงการการผลิตไฟฟ้าโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell) เป็นการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตร

กับสิง่แวดลอ้ม โดยตดิตัง้แผง Solar Cell ไวด้า้นบนหลงัคา เมือ่แสงอาทติยม์ากระทบกบัแผง Solar Cell กจ็ะเปลีย่น

จากพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟา้ และจะไปกกัเก็บอยูใ่นตัวแบตเตอรีแ่ละทำาการจา่ยไฟเขา้ภายในตวัอาคาร ในสว่น

นีจ้ะสามารถจ่ายไฟใหกั้บอาคารเรยีน และทำาใหป้ระหยดั คา่ไฟฟา้ไดอ้ยา่งมาก โดยจะเริม่ตดิตัง้ในอาคารทีใ่ชพ้ลงังาน

มาก เช่น อาคารเรียนรวม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี (อาคาร K ) เพราะมกีารใช้งาน ต้ังแต่เวลา 

08.30 น. – 20.00 น. ทุกวัน 

สำาหรับโครงการที่ 3 เป็นการเปลี่ยนหลอดไฟ LED หลอดไฟริมทาง เดินถนนทั้งหมดทั่วมหาวิทยาลัย โดยปกติ 

มหาวิทยาลัยบูรพา จะมีการเปิดไฟท้ังคืน แต่ในปัจจุบันหลอดไฟใช้งานมานานและเป็นประเภทหลอดไฟแบบเก่า                                                                                                 

จึงทำาให้เปล่ียนค่อนข้างยาก ประกอบกับอายุการใช้งานของหลอดไฟประเภทน้ีไม่นาน ซ่ึงท่ีเห็นว่าแสงสว่างไม่เพียงพอ 

มีสาเหตุมาจากประการที่ 1 คือหลอดไฟเก่า 2 คือหลอดไฟอยู่ด้านใน เพราะเรามีถนนสองชั้น ชั้นในเป็นทางเดิน                     

ชั้นนอกเราปลูกต้นไม้ เลยทำาให้ต้นไม้ไปบดบังแสงสว่างอยู่พอสมควร ทางกองอาคารสถานที่ได้พยายามตัดก่ิงไม้

ออกเป็นประจำา ส่วนหลอดไฟใหม่ที่เป็นระบบ LED จะส่องแสงที่สว่างกว่า และส่องลงมาถึงพื้นผิวถนนได้ดีกว่า โดย

มหาวิทยาลัยจะมีการเปลี่ยนหลอดไฟ้จำานวน 300 ดวง เพื่อให้ครอบคลุมทุกถนนและเส้นทางในมหาวิทยาลัย  

2. ดำาเนินการจัดทำาระบบชลประทานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีคำาส่ังท่ี 0951/2562 เร่ือง แต่ง

ต้ังคณะกรรมการดำาเนินโครงการ “จัดทำาระบบชลประทาน ภายใน

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว” ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

โดยมีหน้าท่ีศึกษาและจัดทำาแผนการดำาเนินโครงการ “จัดทำาระบบ

ชลประทานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว” และดำาเนินการ

อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา มอบหมาย  ซึ่งคณะกรรมการได้ประชุม 

และนำาเสนอโครงร่าง (Proposal) การบริหารจัดการนำ้า และจัดทำา

ระบบชลประทาน และแผนการใช้นำ้าของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต

สระแก้ว เรียบร้อยแล้ว และได้นำาเสนอโครงร่างดังกล่าวแก่ อธิบดี

กรมชลประทาน เพื่อดำาเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

มหาวิทยาลัยบูรพา ใช้ระบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education 

Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ในการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ใน

ระดับ  ส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย สำาหรับการประเมินในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพายังคง

ใช้เกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2561 มีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 99.14  ปีงบประมาณ 2562 ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จำานวน 2,283.77 ล้านบาท และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

จำานวน 2,696.494 ล้านบาท สัดส่วนงบประมาณจากรัฐบาลต่องบประมาณเงินรายได้ เท่ากับ 46 ต่อ 54 

มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 932.14 ล้านบาท มากกว่าปีงบประมาณ 2561 เป็นจำานวน 106.32 ล้านบาท 

มีพนักงาน มหาวิทยาลัย 3,483 คน จำาแนกเป็นคณาจารย์ 1,532 คน (ร้อยละ 43.99) และสนับสนุน

วชิาการ 1,951 คน (รอ้ยละ 56.01) ในปงีบประมาณป ี2562  มคีณาจารยป์ระจำาได้รับการอนุมติัใหด้ำารง

ตำาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น จำานวน 67 คน นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม 

การจัดการของเสีย เพื่อส่งเสริมมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน
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มหาวิทยาลัยบูรพาในอนาคต

จากสภาวการณ์ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยกำาลังเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอด

เวลา การเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมโลก สังคมภูมิภาค และสังคมในประเทศด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงความ

กา้วหน้าของเทคโนโลยทีีม่กีารพฒันาอยา่งกา้วกระโดด เพ่ือรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงขา้งตน้ ประกอบกบัการไดร้บั

โอกาสจากนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่

และนอกพืน้ที ่และการไดร้บัการสนับสนุนจากสำานกังานคณะกรรมการ นโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกใหเ้ปน็ 

“มหาวทิยาลยัหลกัใน EEC” ผลกัดนัใหม้หาวทิยาลยัมชีือ่เสยีงในระดบัภูมภิาค และระดบัประเทศ  มหาวทิยาลยัจงึได้

กำาหนดแนวทางการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อย่างมีส่วนร่วมและเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง 

และเข็มทิศให้กับมหาวิทยาลัย ให้สามารถขับเคลื่อนการดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการพัฒนา

ประเทศ เป็นการเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม  และทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย

ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “ขุมปัญญาตะวันออก” W.E. BURAPHA (Wisdom of the East)

จากภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนา

ชุมชน ได้มีการบริหารงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา มาตั้งแต่ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จน

สามารถสร้างความได้เปรียบและความเป็นเลิศทางวิชาการ จากภารกิจที่มีการดำาเนินงานมุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศ

ในทางวิชาการ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยดำาเนินการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศใช้สำาหรับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนการสร้างและ

พัฒนาบุคลากร ให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ซ่ึงถือเป็น

พื้นท่ียุทธศาสตร์ของประเทศไทย นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยบูรพายังต้ังเป้าหมายให้เป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาค

ตะวันออก ที่มีบทบาทหน้าท่ีในการดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมสู่ความยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาการบริหารจัดการ

ในมหาวทิยาลยั ใหค้รอบคลมุท้ังด้านคณุภาพและประสทิธภิาพ ใหส้ามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงและเติบโตได้อยา่ง

ยั่งยืน ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ ทิศทางการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้กำาหนดประเด็นยุทธศาสตร์

ไว้ 3 ประเด็น คือ  

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  และสร้างบุคลากรคุณภาพสนองต่อความต้องการของ

พื้นที่ภาคตะวันออก  

2. การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย  และเป็นที่พึ่งในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก

อย่างยั่งยืน 

3. การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

แนวทางการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ

จากรายงานของคณะที่ปรึกษามหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลสู่ความเป็น

เลิศ คณะที่ปรึกษาฯ เห็นว่า “มหาวิทยาลัยในกำากับที่ดี พึงใช้อิสระและความรับผิดชอบที่มี พัฒนา การเรียนการสอน
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ทีม่คีณุภาพสงู มหีนว่ยงานวจิยัและพฒันานวตักรรมทีเ่ปน็เลิศในหลายสาขาทีเ่หมาะสมกับพ้ืนที ่รวมถงึการใหบ้รกิาร

วิชาการที่ตรงความต้องการของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชน สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปอยู่

เสมอ มีหลักสูตรที่มีรูปแบบและระยะเวลา หลากหลายสำาหรับกลุ่มเป้าหมาย ทุกช่วงวัย มีคณาจารย์และบุคลากรที่มี

ภมูหิลงัและความสามารถหลายแบบ มีระบบการจา้งทีย่ดืหยุน่และเปน็ธรรมรองรบั สามารถดึงดดูและรกัษาคณาจารย์

และบุคลากรที่มีความสามารถสูง อันจะเป็นปัจจัยสำาคัญที่สุดในการไปสู่ความเป็นเลิศทุกด้าน มีการหารายได้และใช้

จา่ยงบประมาณอยา่งชาญฉลาด ภายใตร้ะบบการ บริหารจัดการอยา่งมธีรรมาภบิาล” ภายใต้หลักการขา้งต้น คณะที่

ปรกึษามีขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัการจดัระเบยีบงานและปญัหาธรรมาภบิาล ของมหาวทิยาลยับรูพา ดงันี้

1. ปณิธานของการเป็น “ขุมปัญญาตะวันออก” ยังไม่มีกระบวนการทำาความเข้าใจร่วมกันที่ดีพอ และยัง

ไม่มีกระบวนการนำาปณิธานนั้น มาเปลี่ยนเป็นเป้าหมายและยุทธศาสตร์การทำางานร่วมกันของทุกส่วน

งานอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ เป็นเหตุสำาคัญประการหนึ่งที่ทำาให้มหาวิทยาลัย ยังไม่สามารถใช้

ศักยภาพที่มีสูงในหลายสาขา ให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งความมั่นคงของมหาวิทยาลัย และต่อการพัฒนาพื้นที่  

ภาคตะวันออก ฝ่ายบริหารจึงควรเร่งจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตามหลัก ปณิธานดัง

กล่าวโดยเร็วที่สุด

2. ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย ให้อิสระและอำานาจแก่คณะ สำานัก สถาบันต่าง ๆ ในการตัดสินใจเชิงบริหาร 

ซึ่งเป็นหลักการที่ดี แต่ในภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการอุดมการณ์ร่วมมากกว่าความต่าง       

การให้อิสระนี้จะเป็นอุปสรรคในการฟื้นความเข้มแข็งได้ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารควรเร่งหารือกับประชาคม

รายคณะ/ส่วนงาน เพ่ือสร้างอุดมการณ์ร่วม ตลอดจนทำาความเข้าใจเรื่อง ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อย่าง            

ตรงไปตรงมา และแนวทางการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการกำาหนดเป้าหมายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

รวมทั้งยุทธศาสตร์ที่ต้องยึดถือเป็นแนวทางการทำางานร่วมกันโดยเร็ว

3. ภายใต้ความมีเอกภาพเชิงเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาน้ี มหาวิทยาลัยบูรพาควรนำาหลักคิด 

เรื่องการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์หรือ Outcome - Based Education (OBE) มาเป็นหลักในการ 

กำาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่จะกำากับทิศทางการทำางานร่วมกัน โดยยังเคารพในความแตกต่าง

หลากหลาย บนหลักการของ OBE รว่มกนั โดยเฉพาะในการเรียนการสอนทีต่อ้งวางเปา้เกีย่วกบัสมรรถนะ

บัณฑิต (Competence) ให้ชัดในทุกสาขา เน้น Soft Skills ที่จำาเป็นต่อโลกการทำางาน ยุคใหม่ที่ซับซ้อน

และมคีวามไมแ่นน่อนสงู ขยายกรอบแนวคดิการจดัการศกึษาใหก้วา้งกวา่กลุม่อายวุยัเรียน และกวา้งกวา่แค่

การเรียนเพื่อมุ่งปริญญา เพื่อให้หลักหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพามีความเป็นเลิศ มีความยืดหยุ่นสูงทั้ง

รูปแบบการรับนิสิต ระบบการสอน ระยะเวลาหลักสูตร วิธีวัดและประเมินผล ตลอดจนผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ตอ่ผูเ้รียน เพือ่ตอบสนองกลุม่เป้าหมายทีก่วา้งขึน้อกีมาก อนัจะเปน็ท้ังความเขม้แขง็มัน่คงของมหาวิทยาลยั 

และการดำาเนินการให้เป็นไปตามปณิธานภารกิจต่อส่วนรวมที่ตั้งใจไว้

4. ในการนี ้ระบบขอ้มลูสารสนเทศและการประกันคณุภาพของกระบวนการทำางาน เปน็หวัใจสำาคญั คณะ

ทีป่รกึษาฯ มขีอ้สงัเกตวา่ มหาวทิยาลยัมกีารจดัเกบ็ข้อมลูและตวัชีว้ดัตา่ง ๆ  มากมาย แตย่งัไมม่กีระบวนการ

จัดการข้อมูลที่ดีพอในการเปลี่ยนข้อมูลหรือตัวชี้วัดเหล่านั้น มาเป็นสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผล

และพัฒนาการทำางานตามเป้าหมายของคณะและส่วนงานต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินการบรรลุเป้าหมาย

และภารกิจในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเอง ฝ่ายบริหารควรเร่งปรับปรุงการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศ

นี้ ทั้งเพื่อติดตามประเมินผลในเชิงบริหาร เปรียบเทียบสถานะของมหาวิทยาลัยบูรพากับมหาวิทยาลัย ชั้น
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นำาอื่น ๆ ใช้ข้อมูลป้อนกลับจากบัณฑิตเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดจนการใช้ข้อมูล เพื่อค้นหาทั้ง

จุดแข็งและจุดอ่อน ในการทำางานของทุกส่วนงาน เพ่ือการส่งเสริมพัฒนาหรือการขยายผลแบบอย่างที่ดี

ออกไป

5. การพฒันามหาวทิยาลัยจากจุดนีไ้ป ตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการทีด่ปีญัหาทีเ่กิด

ขึ้นมาโดยตลอด รวมทั้งคดีฟ้องร้องที่เกิดขึ้นจนถึงขั้นที่รัฐบาลต้องใช้มาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวฯ 

เข้ามาจัดการปัญหา สะท้อนปัญหาธรรมาภิบาลหลายเรื่อง ตั้งแต่กระบวนการได้มาซึ่งสภามหาวิทยาลัยที่

ควรเปน็กลไกตรวจสอบ ตดิตามการทำางานของฝา่ย บรหิารกก็ลบัเกดิสภาพการเอือ้ประโยชน ์ต่างตอบแทน 

ขาดกลไกคานอำานาจและตรวจสอบฝ่ายบริหารอย่างจริงจัง ขาดความ โปร่งใสและการมีส่วนร่วมใน                                          

การดำาเนนิงานหลาย ๆ  ดา้น ปัญหาเหลา่นีน้ำามหาวทิยาลยัไปสู่ความเสีย่งหลายเรือ่งได ้ทัง้เรือ่งการเงนิและ

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล ตลอดจนภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอง จริงอยู่ที่จากการประมวล

ข้อมูลของคณะท่ีปรึกษาฯ ยังไม่พบปัญหาวิกฤตหรือความเสี่ยงทางการเงินหรือการบริหารงานบุคคลใน

ระดับที่เกินการแก้ไขฟื้นฟู แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต คณะที่ปรึกษาฯ เห็นว่าการแก้ไข

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง นบัตัง้แตพ่ระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั ตลอดจนกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งเปน็เรือ่งจำาเป็น 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนให้สภามหาวิทยาลัยเป็นสภาผู้ทรงคุณวุฒิและ                                                                                             

การมีสำานักงานสภามหาวทิยาลัย ท่ีเขม้แขง็และทนัสมยั และทีส่ำาคญัคอื การเสรมิสรา้งวฒันธรรมการบรหิาร 

และกลไกการบรหิารใหม้คีวามประสทิธภิาพอยา่งแท้จรงิ เสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มจากผูท้รงคณุวฒุแิละผูน้ำา

จากทกุภาคสว่นในพืน้ท่ี รบัผดิชอบอยา่งเขม้ขน้ กำาหนดหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบเชงิบรหิารทกุระดบัใหช้ดัเจน

ในงานทุกด้าน ให้สำานักงานสภามหาวิทยาลัย และ Audit Committee ร่วมกันเป็นกลไกประสานติดตาม

และในขณะเดียวกัน ก็คานอำานาจฝ่ายบริหารอย่างเหมาะสม สิ่งเหล่านี้ เป็นเงื่อนไขความสำาเร็จที่ต้องการ

มากกวา่แคก่ารแกก้ฎระเบยีบ แตต่้องการการรว่มมอืร่วมใจในการสรา้ง “วฒันธรรมบรูพา” ในการบรหิาร

จัดการสู่ความเป็นเลิศร่วมกันต่อไป

6. อาจารย์และบุคลากร เป็นหัวใจของความสำาเร็จและความเป็นเลิศในระยะยาวของมหาวิทยาลัย           

ทกุแหง่ มหาวทิยาลยัควรมกีารทบทวนปญัหาทีผ่่านมาในการบรหิารงานบคุคลใหก้ระจา่ง และวางแนวทาง

การบริหารงานบุคคลในอนาคตให้มีความยืดหยุ่น แต่รัดกุม หลากหลายแต่เป็นธรรม ท้ังในเร่ืองกระบวนการ       

กำาหนดและเข้าสู่ตำาแหน่งต่าง ๆ ภาระงานและเง่ือนไขการ ทำางาน เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน 

สวัสดิการและอื่น ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถสรรหาและรักษาอาจารย์และบุคลากร ที่มีศักยภาพสูงไว้

รองรับภารกิจทุกด้าน

7. ในท้ายที่สุด ความสำาเร็จของมหาวิทยาลัยย่อมดูที่ผลผลิต โดยเฉพาะในส่วนของนิสิตและบัณฑิต       

คณะทีป่รกึษาฯ มคีวามเหน็วา่ มหาวทิยาลัยควรใหก้ารดูแลนสิิตอยา่งดีทีส่ดุทีท่ำาได้ ทัง้ในเร่ืองคุณภาพการ

เรยีนดว้ยหลกัสตูรและรายวชิาใหม ่ๆ  ทีต่ลาดตอ้งการ ตลอดจนคณุภาพชวิีตความเปน็อยูป่ระจำาวนั อาหาร

การกิน ความปลอดภัย การเดินทาง ฯลฯ รวมทั้งรักษาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างใกล้ชิด ที่จะเป็นทั้ง

การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างความมั่นคงและความผูกพันของ “ลูกบูรพา” ที่จะมีต่อมหา

วิทยาลัยที่ดูแลชีวิตและความหวังของพวกเขาอย่างดีต่อไป
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แผนงาน/โครงการ ที่สำาคัญที่คาดว่าจะดำาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้

1. ด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และสร้างบุคลากรคุณภาพสนองต่อความต้องการ ของพื้นที่

ภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยบูรพา ดำาเนินการพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่เดิมให้มีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

และสร้างหลักสูตรใหม่ให้ตอบสนองความต้องการของสังคม รองรับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นสร้าง

บุคลากร เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10+2 อุตสาหกรรมใน EEC (Demand Driven) รวมทั้งเปิดกว้างให้ 

ประชาชนทั่วไปสามารถมาเรียนเพื่อเสริมความรู้และฝึกฝนทักษะใหม่ New-Skill Up-skill Re-Skill ที่จำาเป็นสำาหรับ

การ ประกอบอาชพีหรอืสรา้งความก้าวหนา้ในอาชพีในยคุดจิทิลั ตลอดจนสง่เสรมิการเรยีนการสอนทีเ่นน้ Outcome 

Based Education รวมไปถึงการผลักดันการสร้างชื่อเสียงมหาวิทยาลัยในระดับสากล (Ranking) มีเป้าหมายการจัด

อันดับไม่เกิน 400 ลำาดับแรกของมหาวิทยาลัยในเอเชีย

2. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC เพื่อการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเร่งรัดดำาเนินการตามบทบาทของมหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC ผลัก

ดันโครงการที่ดำาเนินการร่วมกับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยร่วมมือกับบริษัทมิตซูบิชิ 

อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำากัด เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้ระบบอัตโนมัติ (EEC-MITSUBISHI-BUU 

Automation Park) เป็นศูนย์กลางการศึกษาทางด้านระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร และเตรียมดำาเนินการผลักดัน

จัดตั้งศูนย์ Genomic Centre เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษการแพทย์และสุขภาพครบวงจร  นอกจากนี้

มหาวิทยาลัยเตรียมกำาหนดทิศทางการวิจัย การสร้างนวัตกรรมและการบริการวิชาการ ให้มุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และเขตส่งเสริม

อตุสาหกรรมและนวตักรรมดจิทิลั (EECd) รวมทัง้เปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: 

SDGs) และผลกัดนัใหเ้กดิระบบมาตรฐานดา้นจริยธรรมการวจัิย โดยการกอ่ต้ังอทุยานวทิยาศาสตร์มหาวทิยาลัยบรูพา 

(BUU Science Park) เพือ่เปน็สว่นงานกลางในการเชือ่มโยงวสิาหกจิทัง้ภาครฐัและเอกชนเขา้กบัพนัธกจิดา้นการวจัิย 

การสร้างนวัตกรรมและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

3. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา จัดมอบงานให้กับสภามหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อดำาเนิน

งานตามอำานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยบูรพา มาตรา 21 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550  

โดยมภีารกจิทีส่ำาคญัในการสรรหานายกสภามหาวทิยาลัยบูรพา และกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคณุวฒุ ิจำานวน 

13 คน 

ขณะเดียวกันได้ดำาเนินการปรับข้อบังคับ ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงาน

มหาวทิยาลยับรูพา จดัทำาแผนยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยับรูพา ฉบบัใหม่ ใหม้ผีลบงัคับใชต้ัง้แตป่งีบประมาณ พ.ศ. 2564 

เป็นต้นไป  ซึ่งให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำา มีการทำาความเข้าใจร่วมกัน กำาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายใน

แต่ละปี และจะถ่ายทอดไปยังทุกส่วนงาน รวมทั้งวางระบบการติดตามและรายงานผลทุกไตรมาส
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มหาวทิยาลยับูรพา ดำาเนนิการวเิคราะหศ์กัยภาพของสว่นงาน ปรบัโครงสรา้งองคก์ร และสง่เสรมิประสทิธภิาพ

การบริหารงาน เน้นการเพิ่มแนวทางในการหารายได้ ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญของงบประมาณในการดำาเนินภารกิจของ

มหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงค์ การปรับระบบงบประมาณ และการพัฒนาระบบการบริหารการเงิน บุคคล และการ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยบูรพา เตรียมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างย่ิง ทักษะสำาคัญ 7 ด้านในการปฏิบัติงาน 

(21 Century Survival Skills) ได้แก่ (1) ทักษะการคิดแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ (Critical Thinking and Problem         

Solving) (2) ทักษะการทำางานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) (3) ทักษะการปรับตัวเข้ากับส่ิงใหม่ (Agility and 

Adaptability) (4) ความคิด สร้างสรรค์ (Creativity) (5) ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Oral and 

Written Communication) (6) ทักษะการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล (Accessing and Analysing Information) 

และ (7) การตั้งคำาถามและจินตนาการ (Curiosity and Imagination) รวมทั้งการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ได้อย่างเหมาะสมตามภาระหน้าที่และตำาแหน่งงาน

เพือ่ขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยับรูพาใหพ้รอ้มสำาหรับระบบงานในศตรวรรษท่ี 21 โดยดำาเนนิการชำาระระเบยีบและ

ปรับปรุงข้อบังคับด้านการบริหารบุคคล

มหาวิทยาลัยบูรพา มุ่งสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความเป็นเอกภาพของมหาวิทยาลัย ใช้ระบบสื่อสาร

องคก์รเชงิรกุทกุชอ่งทางเพือ่ถา่ยทอดเป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย แกผู้่ปฏบิติังานและนสิิตใหเ้ขา้ใจในเปา้หมาย

ของมหาวิทยาลัยร่วมกัน กำาหนดและเสริมสร้างค่านิยมองค์กร ให้เกิดในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และ

แผนยทุธศาสตร์แกผู่ป้ฏิบตังิานในทกุระดับชัน้ เปน็ศนูยก์ลางในการสง่เสรมิกิจกรรมเพือ่สรา้งการเปน็องคก์รสุขภาวะ                

(Happy Workplace) ตลอดจนปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม โครงสรา้งพืน้ฐาน เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงและมุง่สูค่วาม

ยั่งยืน
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