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สารจากอธิการบดี
เป็นเวลากว่า 65 ปี ที่มหาวิทยาลัยบูรพา ขับเคลื่อนดำ�เนินงานตามภารกิจหลักทุกด้าน ให้เป็นไปตามทิศทาง
ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งปรากฏให้เห็นได้จากภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำ�นุบำ�รุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยบูรพา ติดอันดับ 5 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในด้านการเรียนการสอน
(Teaching) จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE World University Rankings 2021 รวมถึงยังอยูใ่ นอันดับที่ 80
จากการจัดอันดับ 100 มหาวิทยาลัยนวัตกรรมทั่วโลกปี 2020 World’s Universities with Real Impact (WURI)
นอกจากนี้ผลงานวิจัยทางด้านเคมียังโดดเด่นเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย จากฐานข้อมูล Nature Index 2020
และจากสถิติการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดม ศึกษา TCAS’63 รอบ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 ที่มีผู้สมัครมากที่สุด นอกจากนี้มหาวิทยาลัยบูรพายังมีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับ A สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการบริหารงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและได้รับการยอมรับมากขึ้น
ทั้งในระดับประเทศและสากล
มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะมหาวิทยาลัยหลักใน EEC ได้ประสบความสำ�เร็จในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบ
อัตโนมัติ Automation Park เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางด้านระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร โดยความร่วมมือ
กับคณะทำ�งานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) และบริษัท มิตซู
บิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด นอกจากนั้นในการดำ�เนินงานด้านการวิจัย ยังได้รับการ
รับรองคุณภาพระดับชาติและระดับสากล ตามมาตรฐานการดำ�เนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์ อีกทั้งในส่วนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มหาวิทยาลัยบูรพายังส่งเสริมและมีส่วนร่วมการดำ�เนินงานที่
ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ด้วยโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำ�บลแบบบูรณาการ หรือทีเ่ รียกว่าโครงการ
1 ตำ�บล 1 มหาวิทยาลัย
ผลงานความสำ�เร็จของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ปรากฏ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการดำ�เนินงานตามภารกิจ
ทีเ่ กิดจากความรูค้ วามสามารถ ความทุม่ เทพลังกายพลังใจของผูบ้ ริหารและบุคลากรทุกภาคส่วน ตลอดจนการสนับสนุน
จากศิษย์เก่าและเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ
ในนามของมหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในความสำ�เร็จกับมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยบูรพาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์
และการดำ�เนินงานต่อไป
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บทสรุปผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำ�บลแสนสุข อำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีพนื้ ทีท่ งั้ สิน้
647 ไร่ และมีวทิ ยาเขต 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาเขตจันทบุรี ตัง้ อยูท่ อี่ �ำ เภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีเนือ้ ที่ 450 ไร่ นอกจาก
นี้ยังมีพื้นที่ที่อำ�เภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 776 ไร่ อำ�เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 179 ไร่ และอำ�เภอเขาสมิง จังหวัด
ตราด 897 ไร่ และวิทยาเขตสระแก้ว ตั้งอยู่ที่อำ�เภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มี เนื้อที่ 1,369 ไร่
มหาวิทยาลัยบูรพาแบ่งส่วนงานออกเป็น 34 ส่วนงาน 1 โครงการจัดตั้ง ประกอบด้วย 1 สำ�นักงานอธิการบดี
1 สำ�นักงานสภามหาวิทยาลัย 23 คณะ 3 วิทยาลัย 1 โครงการจัดตั้งคณะฯ 1 บัณฑิตวิทยาลัย 2 สถาบัน และ
3 สำ�นัก ซึ่งแยกส่วนงานตามที่ตั้งได้ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 1 สำ�นักงานอธิการบดี 1 สำ�นักงานสภามหาวิทยาลัย
18 คณะ 3 วิทยาลัย 1 บัณฑิตวิทยาลัย 2 สถาบัน และ 3 สำ�นัก
2. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประกอบด้วย 3 คณะ
3. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ประกอบด้วย 2 คณะ และ 1 โครงการจัดตั้งคณะฯ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2551 มาตร 7 กำ�หนดให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบัน
การศึกษาและการวิจยั มีวตั ถุประสงค์ให้การศึกษาดำ�เนินการและส่งเสริมงานวิจยั เพือ่ สร้างและพัฒนาองค์ความรูแ้ ละ
เทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ�ำ รุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมทัง้ การสนับสนุนกิจกรรมของ
รัฐและท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในการดำ�เนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยบูรพามีระบบและกลไกต่าง ๆ ได้แก่ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ซึ่งในปีงบประมาณ
2563 มหาวิทยาลัยบูรพาดำ�เนินงานโดยมี ศาสตราจารย์ กิตติคณ
ุ ดร.สมหวัง พิธยิ านุวฒ
ั น์ เป็นประธานคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
โดยในปีงบประมาณ 2563 มีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
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ด้านการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล

ในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติที่ส�ำ คัญ ได้แก่ 1) แต่งตั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 2) เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567
3) การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 4) การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 5)
ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 6) ดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 โดยจัดทำ�ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563 และได้แต่งตัง้ คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 7) ดำ�เนิน
งานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550
ด้านการจัดการศึกษา

ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 222 หลักสูตร จำ�แนกเป็นระดับ
ปริญญาตรี 112 หลักสูตร ปริญญาโท 72 หลักสูตร และปริญญาเอก 38 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษา
ร่วมกับต่างประเทศ 7 หลักสูตร มีนิสิตใหม่ 7,935 คน จำ�แนกเป็นระดับปริญญาตรี 6,742 คน ปริญญาโท 536 คน
และปริญญาเอก 117 คน และมีนสิ ติ ทัง้ หมด 30,263 คน จำ�แนกเป็นระดับปริญญาตรี 27,680 คน ปริญญาโท 1,981
คน และปริญญาเอก 602 คน มีผู้สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำ�นวน 8,612 คน จำ�แนกเป็น ระดับปริญญา
ตรี 8,016 คน ระดับปริญญาโท 418 คน และระดับปริญญาเอก 178 คน
ปีการศึกษา 2561 มีบณ
ั ฑิตทีส่ �ำ เร็จการศึกษาได้งานทำ�หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี จำ�นวน
1,437 คน (ร้อยละ 76.15) ยังไม่มีงานทำ�จำ�นวน 379 คน (ร้อยละ 20.08) และบัณฑิตที่ยังไม่มีงานทำ�และกำ�ลัง
ศึกษาต่อ จำ�นวน 71 คน (ร้อยละ 3.76) และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบตั งิ านของบัณฑิตอยูท่ รี่ ะดับ
มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.14
มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดสอนระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำ�เพ็ญ” ใน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เปิดสอนหลักสูตรปกติ (ภาษาไทย) และหลักสูตรสองภาษา (Junior International
Program : JIP) ส่วนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เปิดสอนหลักสูตรปกติ (ภาษาไทย) โปรแกรมเน้นความสามารถ
ทางภาษา (Language Intensive Program : LIP) โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science And Mathematic Program : SAM) และหลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (International Education Program : IEP) มีนักเรียนทั้งหมด 3,190 คน
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยบูรพามีศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นสถาบันสมทบ
ซึง่ เปิดการสอนในระดับปริญญาตรี จำ�นวน 2 หลักสูตร ปีการศึกษา 2563 มีนสิ ติ ทัง้ หมด 728 คน มีผสู้ �ำ เร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2562 จำ�นวน 96 คน

รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยบูรพามีจำ�นวนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ รวม 219 โครงการ โดย
ได้รับทุนจากแหล่งเงินรายได้มหาวิทยาลัย 167 โครงการ และแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จำ�นวน 52 โครงการ
มีงบประมาณทั้งสิ้น 183,697,588 บาท จำ�แนกเป็นงบประมาณจากแหล่งเงินรายได้มหาวิทยาลัย 16,629,715 บาท
(ร้อยละ 9.05) และแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 167,067,873 บาท (ร้อยละ 90.95) สำ�หรับเงินอุดหนุนรัฐบาล
ในปีนี้ มหาวิทยาลัยไม่ได้รับงบจัดสรร
มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ รวม 744 บทความ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมาก
ที่สุด จำ�นวน 348 บทความ รองลงมาคือ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จำ�นวน 267 บทความ ผลงาน
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องระดับชาติ จำ�นวน 81 บทความ และผลงานที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องระดับนานาชาติ 48
บทความ ตามลำ�ดับ มีจ�ำ นวนครัง้ ในการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจยั ในฐานข้อมูล Scopus ในปี พ.ศ. 2563 จำ�นวน
51 ครั้ง มีผลงานที่ยื่นคำ�ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารวม 92 ผลงาน จำ�แนกเป็นการยื่นคำ�ขอรับอนุสิทธิบัตร
จำ�นวน 7 ผลงาน สิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำ�นวน 30 ผลงาน สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำ�นวน 49 ผลงาน
และยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ จำ�นวน 6 ผลงาน
ด้านการบริการวิชาการ และเครือข่ายความร่วมมือ

สำ�หรับการบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2563 มีจำ�นวนโครงการบริการวิชาการรวม 497 โครงการ มีงบ
ประมาณทัง้ สิน้ 317,989,384.96 บาท ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณจากแหล่งทุนอืน่ จำ�นวน 274,368,951.96 บาท (ร้อย
ละ 86.28) จำ�นวน 467 โครงการ รองลงมาได้รับจากทุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 42,807,700 บาท (ร้อยละ 13.46)
จำ�นวน 1 โครงการ และจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 812,733 บาท (ร้อยละ 0.26) จำ�นวน 29 โครงการ
มหาวิทยาลัยบูรพาได้ด�ำ เนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ
ในประเทศ 55 ความร่วมมือ และมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือและมีการดำ�เนินกิจกรรมต่าง ๆ กับสถาบันการ
ศึกษาและองค์กรต่างประเทศ 24 ความร่วมมือ
ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC

มหาวิทยาลัยบูรพาลงนามความร่วมมือกับสาํ นักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพือ่
ประกาศตัวเป็นเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC โดยมีภารกิจหลักในการขับเคลื่อน พัฒนากำ�ลังคนสู่ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย ผ่านคณะทํางานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ซึ่ง
มหาวิทยาลัยบูรพาได้จดั งานแถลงข่าวแถลงความร่วมมือผลักดัน EEC Automation Park เมือ่ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน
พ.ศ. 2563 โดยดำ�เนินกิจกรรมและการทำ�งานเชิงรุกเพื่อผลิตบุคคลากรที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม
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ด้านการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยบูรพา ใช้ระบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for
Performance Excellence : EdPEx) ในการดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับส่วนงาน และระดับ
มหาวิทยาลัย
สำ�หรับการประเมินในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพายังคงใช้เกณฑ์ AUN-QA มีหลักสูตร
ที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 99.10 และไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 0.90
มหาวิทยาลัยบูรพาได้เข้าสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำ�กับของรัฐ สังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีผลการประเมินระดับ A
สำ�หรับการจัดทำ�งบประมาณและการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้รบั การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล
จำ�นวน 1,801.0694 ล้านบาท และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำ�นวน 2,950.9320 ล้านบาท สัดส่วนงบ
ประมาณจากรัฐบาลต่องบประมาณเงินรายได้ เท่ากับ 37.90 ต่อ 62.10
โดยในปีงบประมาณ 2563 มีรายได้ 4,734.26 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 4,221.1200 ล้านบาท
ด้านการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพามีพนักงานมหาวิทยาลัย 3,396 คน จำ�แนกเป็นคณาจารย์ 1,455
คน (ร้อยละ 42.84) และสนับสนุนวิชาการ 1,941 คน (ร้อยละ 57.16) ในปีงบประมาณ 2563 มีคณาจารย์ประจำ�
ได้รับการอนุมัติให้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการสูงขึ้น จำ�นวน 118 คน ส่งผลให้ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพามีคณาจารย์
ดำ�รงตำ�แหน่งอาจารย์ 982 คน (ร้อยละ 67.49) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 396 คน (ร้อยละ 27.22) และรองศาสตราจารย์
77 คน (ร้อยละ 5.29)
นอกจากนีย้ งั มีการสำ�รวจข้อมูลเพือ่ ส่งเสริมสูก่ ารเป็นองค์กรสุขภาวะ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สภาพแวดล้อม
การจัดการของเสีย เพื่อส่งเสริมมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน

รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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ผลงาน/กิจกรรมเด่น
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห
่ ว
ั มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก เป็นอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา คนที่ 8

ตามคำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่แต่งตั้งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2559 นั้น การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เป็นไปอย่างเรียบร้อย และได้มีการสรรหาอธิการบดี โดยคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ตัง้ แต่
วันที่ 15 มิถุนายน 2563
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มหาวิทยาลัยบูรพากับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ในอันดับที่ 80 จากการจัดอันดับ 100 มหาวิทยาลัยนวัตกรรม
ปี 2020

World’s Universities with Real Impact (WURI) จัดให้มหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ในอันดับที่ 80 จากการจัด
อันดับ 100 มหาวิทยาลัยนวัตกรรมปี 2020 (WURI 2020 : Global Top 100 Innovative Universities) เป็น
มหาวิทยาลัยหนึง่ เดียวในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับในครัง้ นี้ ซึง่ ได้มกี ารประกาศผลการจัดอันดับในการประชุม
ออนไลน์เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยบูรพายังอยู่ในอันดับที่ 23 จากการจัดอันดับ TOP
50 Industrial Application และ อันดับที่ 40 จาก TOP 50 Entrepreneurial Spirit
มหาวิทยาลัยบูรพาได้เข้าเป็นสมาชิกของ Hanseatic League of Universities ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2563 HanseaticLeague of Universities (HLU) ก่อตั้งโดย Hanze University of Applied Science, ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ในปี 2018 ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับความร่วมมือมหาวิทยาลัยพันธมิตร จํานวน 190 สถาบัน
ปัจจุบันเปิดให้มหาวิทยาลัย ทั่วโลกเข้าเป็นสมาชิก
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยนวัตกรรมในปี 2020 นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานสําหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก แทนที่จะเป็นเพียงผลงานวิจัยและการอ้างอิงตาม
ที่สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ใช้ในการเปรียบเทียบและประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออก
เป็นหมวดย่อยดังนี้ • Industrial Application • Entrepreneurial Spirit • Ethic Values • Student Mobility
มหาวิทยาลัยบูรพาได้ส่งผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม เพื่อจัดอันดับในครั้งนี้ทั้งหมด 6 โครงการ

หมวด Industrial Application
1. Curriculum Development: Biotechnology Program 2021 คณะวิทยาศาสตร์
2. Development of commercial feminine cleansing whipped foam from the extract of Barbed
grassand probiotics to create a new skincare product คณะเภสัชศาสตร์
รายงานประจำ�ปี 2563
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3. Development of orally dissolving Astaxanthin tablet for older adults prepared by excipients
fordirect compression คณะเภสัชศาสตร์
4. AI for Automated Investing System คณะวิทยาการสารสนเทศ
5. EEC Automation Park: The Center of HDC. Innovation and Automation Education in EEC
คณะวิศวกรรมศาสตร์

หมวด Entrepreneurial Spirit
1. Startup Business in Geoinformatics คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดดเด่นด้านการสอน ติดอันดับ 5 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก THE World University Rankings 2021

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 สำ�นักจัดอันดับ
Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผล
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยเกณฑ์ในการจัด
อันดับใน THE World University Rankings 2021
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ
30%
30%

1) ด้านการสอน (Teaching : 5 indicators)
2) ด้านการวิจัย (Research : 3 indicators)

3) การได้รับการอ้างอิง (Citations : 1 indicator) 30%
4) ความเป็นนานาชาติ (International outlook : 3 indicators) 7.5%
5) รายได้จากการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge transfer income) 2.5%
โดยมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอันดับที่ 5 ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในด้านการเรียนการสอน
(Teaching) ได้รับคะแนน 21.2 คะแนน และในภาพ
รวม (Overall Ranking) อันดับโลกที่ 1001+
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มหาวิทยาลัยบูรพา ติด TOP 3 ของมหาวิทยาลัยไทย สําหรับผลงานวิจัยทางด้านเคมี

Nature Index เผยแพร่ข้อมูลอันดับสถาบัน/องค์กรวิจัย ในปี 2020 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยบูรพา ติด Top 3
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย สําหรับผลงานวิจยั ทางด้านเคมี จากฐานข้อมูล Nature Index 2020 และอยูท่ อี่ นั ดับ
6 ของมหาวิทยาลัยไทย เมื่อจัดอันดับในภาพรวมด้านวิจัย ผลการจัดอันดับในรายสาขาวิชาอื่น ๆ มีดังนี้
• สาขา Chemistry อยู่ในอันดับที่ 3
• สาขา Earth and Environmental
Sciences อยู่ในอันดับที่ 4
• สาขา Physical Sciences อยู่ในอันดับ
ที่ 5
• สาขา Life Sciences อยู่ในอันดับที่ 7

Nature Index เป็นฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มี
คุณภาพสูง ครอบคลุมวารสารวิจยั 82 วารสาร ในปี 2020 สําหรับ
รอบ 1 ปีทผี่ า่ นมา นับจากวันที่ 9 มิถนุ ายน 2019 - 31 พฤษภาคม
2020 ได้มีการจัดอันดับสถาบัน/องค์กรวิจัยต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีผล
งานปรากฏในฐานข้อมูล Nature Index ตามจํานวน (Count)
และสัดส่วนในผลงาน (Share)

มหาวิทยาลัยบูรพา ติด TOP 10 คณะและมหาวิทยาลัยยอดฮิต ของ TCAS’63 รอบ 3-4

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เปิดสถิติการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา TCAS’63
รอบ 3-4 โดยมหาวิทยาลัยบูรพามีคณะที่ได้รับความนิยมติดอันดับ TOP 10 ที่มีผู้สมัครมากที่สุด ดังนี้
TCAS รอบ 3
อันดับที่ 1  คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ.
อันดับที่ 6  คณะสหเวชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ วท.บ.
อันดับที่ 7  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
TCAS รอบ 4
อันดับที่ 2  คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ.
อันดับที่ 3  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารท้องถิ่น รป.บ.
อันดับที่ 6  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ.
อันดับที่ 8  คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภ.บ.
รายงานประจำ�ปี 2563
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1 ตำ�บล 1 มหาวิทยาลัย

การส่งเสริมดำ�เนินงานทีส่ อดรับกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในด้านการมีสว่ นร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม
มหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมเดินหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำ�บลแบบบูรณาการ หรือ 1 ตำ�บล 1
มหาวิทยาลัย ขานรับนโยบายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำ�ไปสู่การจ้างงาน
ในกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ของแต่ละตำ�บล อาทิ การสร้างและพัฒนาอาชีพใหม่ การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน การ
สร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจชุมชน การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมทั้งเก็บข้อมูลในชุมชนเพื่อทำ� Big Data มาใช้
ในการวิเคราะห์และกำ�หนดรูปแบบการแก้ปญ
ั หาในแต่ละชุมชนให้แก่นสิ ติ นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ รวมถึงประชาชน
จำ�นวน 60,000 คน
โครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย นับเป็นกลไกสําคัญในการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยไทย เพื่อสนับสนุนการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ชมุ ชนท้องถิน่ ทีม่ หาวิทยาลัยตัง้ อยู่ ปรับเปลีย่ นบทบาทของมหาวิทยาลัย
เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ อย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยบูรพาจึงมุง่ เน้นพัฒนาเพือ่ ตอบโจทย์ตามแนวทางโครงการ 1 ตำ�บล 1
มหาวิทยาลัย และเพือ่ ให้สมกับปณิธานของมหาวิทยาลัยทีว่ า่ “ขุมปัญญาตะวันออก เพือ่ อนาคตของแผ่นดิน” พร้อมมี
ส่วนในการพัฒนาอนาคตของชาติ ใช้ความรู้ ความเชีย่ วชาญในทุกส่วนงาน เพือ่ พัฒนาชุมชนและให้ชมุ ชนพึง่ พาตัวเอง
ได้อย่างแท้จริง ดังนัน้ บัณฑิต ประชาชน และนักศึกษาทุกคนในตำ�บลทีไ่ ด้รบั การจ้างงาน จะได้เข้าร่วมพัฒนาทักษะทัง้
4 ด้านก่อน คือ ด้านดิจิทัล ด้านการวางแผนการเงินของคน ด้านการพัฒนาทักษะของชุมชน และด้านภาษาอังกฤษ
ก่อนที่จะเข้าไปพัฒนาชุมชนที่กำ�หนดไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งการดำ�เนินงานเป็น 3 ระยะ ดังนี้
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โครงการ อว. สร้างงาน ระยะที่ 1 รองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถนการณ์โควิด-19 รวมไปถึงเป็นการเสริม
สร้างศักยภาพ พัฒนาทักษะการทำ�งานในด้านต่าง ๆ ให้กับบัณฑิต ประชาชน หรือนักศึกษา เป็นการดำ�เนินงานใน
ลักษณะการช่วยงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของหน่วยงานให้แก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
โครงการ อว. สร้างงาน ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพาได้มกี ารจ้างงานในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกให้กบั ประชาชนรวม
400 คน โดยมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่จากประชาชน ผู้นำ�ชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาภูมิปัญญา
นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้าน Smart Farming ด้านการสร้างอาชีพ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการ
จัดการขยะ และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย
โครงการ อว. สร้างงาน ระยะที่ 3 อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้ความสำ�คัญต่อพื้นที่ภาคตะวันออกอย่าง
มาก โดยมอบหมายให้ส�ำ นักบริการวิชาการทำ�หน้าทีห่ ลักในการดำ�เนินโครงการดังกล่าว โดยมีพนื้ ทีร่ บั ผิดชอบ 3 แห่ง
ได้แก่ บางแสน จันทบุรี และสระแก้ว จำ�นวน 104 ตำ�บล เกิดการจ้างงานกว่า 2,000 ตำ�แหน่ง อีกทั้งยังรับผิดชอบ
ดูแลเครือข่ายภาคตะวันออกอีก 4 สถาบันการศึกษา
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ศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ Automation Park

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 ได้จัดงานแถลงข่าวแถลงความร่วมมือผลักดัน EEC Automation Park
โดยมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นศูนย์กลางพัฒนาเทคโนโลยีรองรับโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตยุค 4.0 เพื่อแสดงความ
ร่วมมือของสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ และบริษทั เอกชน โดยมีหน่วยงานและองค์กรภาครัฐและเอกชน และภาค
อุตสาหกรรม เข้าร่วมมากกว่า 80 แห่ง ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ เป็นศูนย์กลางการพัฒนากำ�ลังคนด้าน
อัตโนมัตแิ ละหุน่ ยนต์ทสี่ อดคล้องกับอุตสาหกรรม 4.0 โดยปัจจุบนั ประเทศไทยยังมีบคุ ลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละมีศกั ยภาพ
ด้านอุตสาหกรรม 4.0 จำ�นวนน้อย และมีเพียงการใช้เทคโนโลยีระดับเครื่องจักรเท่านั้น แต่ยังไม่มีการเชื่อมโยงและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลระดับเครือ่ งจักรในระดับ IT system ซึง่ ต้องมีการคัดกรองข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การนำ�ไปใช้ ดังนัน้
การยกระดับการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 จะก่อให้เกิด
การดึงดูดการลงทุนภาคอุตสาหกรรมทีใ่ ช้เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ ในพืน้ ที่ EEC ด้วยความพร้อมด้านกำ�ลังคนและ
การผลิตกำ�ลังคนอย่างต่อเนือ่ ง อีกทัง้ ยังเชือ่ มโยงการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน อาชีวะ และอุดมศึกษา เพือ่ ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ EEC
นอกจาก EEC Automation Park เป็นหน่วยงานทีเ่ ป็นศูนย์กลางการพัฒนากำ�ลังคน นวัตกรรม และการเรียนรู้
Automation and Robotics ในเขตพื้นที่ EEC แล้ว ยังเป็นหน่วยงานประสานการดำ�เนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนากำ�ลังคนของ EEC Automation and Robotics Network โดย EEC Automation Park ดำ�เนินกิจกรรมและ
การทำ�งานเชิงรุกเพื่อผลิตบุคลากรที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรมใหม่ แบ่งการทำ�งานออกเป็น 3 กิจกรรม
หลัก ดังนี้
1. ศูนย์จดั การเรียนรู้ Automation park หรือ Learning Center ประกอบไปด้วย การเรียนรู้ Smart factory
model line, Co-working space และ Fabrication laboratory โดย Smart Factory-Model Line ที่ติดตั้งใน
learning Center Hall ของ Automation Park เป็นเครื่องจักรสายการผลิตขนาดย่อมที่ใช้เทคโนโลยีตามแนวทาง
Industry 4.0 ผสมผสานการนําเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติโรงงาน (Factory Automation) และเทคโนโลยีด้าน
สารสนเทศ (Information Technology) เข้าด้วยกันโดยเซลล์การผลิตและ Robot AGV สามารถสือ่ สารกันเอง จนได้
ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ตามออเดอร์ทสี่ งั่ ผ่านหน้าจอแท็ปเล็ต และด้วยเทคโนโลยีการผลิตใหม่นี้ จะมีการส่งผ่านข้อมูลผ่าน
ระบบ Could เพื่อมอนิเตอร์ข้อมูลแบบ Real time ซึ่งต่อยอดงานด้าน Data Science ในการทํา Data Analytics
ที่บุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบออโตเมชั่น
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ควรเรียนรู้และทําความเข้าใจให้รู้จริง เพราะต่อไปรูปแบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีนี้จะเป็นต้นแบบให้กับ
โรงงานอุตสาหกรรม ทีจ่ ะสามารถนําข้อมูลทีห่ ลากหลายมาผสมผสานเพือ่ การตัดสินใจในการวางแผนในกระบวนการ
ผลิต การซ่อมบํารุงเครื่องจักร เพื่อบริหารจัดการงานได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ควบคุมและลดต้นทุนการผลิตได้อย่าง
เห็นผล
ส่วนพื้นที่ Co-working space จะเปิดให้เป็นพื้นที่สําหรับ ผู้ประกอบการ SME ภาคอุตสาหกรรม, Systems
Integrator และกลุม่ Startup เข้ามาใช้เพือ่ ประกอบกิจกรรม เช่น การเจรจา ทางธุรกิจและความร่วมมือ การเช่าพืน้ ที่
ดาํ เนินกิจกรรมทางธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์รว่ มกับกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญของ Automation Park และเครือข่าย เป็นต้น
สําหรับพื้นที่ Fabrication Laboratory จัดเป็นพื้นที่บ่มเพาะทักษะและความรู้ด้านการขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบรวมไป
ถึงความรูด้ า้ นระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) เพือ่ พัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทีส่ นใจ
2. ศูนย์ฝึกอบรม Automation park หรือ Training center ประกอบไปด้วยกิจกรรมการอบรมที่เป็น Short
Course ในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต หรือ Credit bank โดยปัจจุบันได้เปิดอบรมไปแล้วโดยใช้พื้นที่ของอาคารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ หรือ learning outcome ทางด้าน Industry 4.0 หรือ e-Factory
โดยในส่วนนี้ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ซึ่งการฝึกอบรมทักษะที่เกิดขึ้นนี้ ครอบคลุมตั้งแต่
ระดับ Shop floor จนถึงระดับ IT system โดยแบ่งเป็น
1) หลักสูตรมาตรฐานของบริษทั มิตซูบชิ ิ แฟคทอรี่ ออโตเมชัน่ (ประเทศไทย) จาํ กัด จาํ นวน 24 หลักสูตร
2) หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม (Customized course) ที่เน้นการใช้
งานอุปกรณ์จริง โดยจัดรวมโมดูลการเรียนรู้ ที่จําเป็น สําหรับประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ตามความต้องการของภาค
อุตสาหกรรม
3) หลักสูตร Related skill ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอัตโนมัติ เช่น การออกแบบเครื่องจักร การลดของเสีย
ในอุตสาหกรรม เป็นต้น
กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าอบรม นอกจากจะเป็นกําลังคนจากภาคอุตสาหกรรมแล้ว Automation Park มองถึง
กําลังคนรุ่นใหม่ของประเทศ ได้แก่ นักเรียนระดับ มัธยมศึกษา นักศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อวางรากฐานความรู้ด้านระบบอัตโนมัติโรงงานและการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องต่อ Industry 4.1 อย่างแท้จริง
3. ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือ Co-working space เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือเครือข่ายสถาบัน พัฒนา
กําลังคนด้าน Automation ด้วยการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ กีย่ วกับ Industry 4.0 การจัดคอร์สฝึกอบรมร่วมกัน
การแลกเปลีย่ นชุดอุปกรณ์และเครือ่ งมือ (Share facilities) การแลกเปลีย่ นวิทยากร (Trainer) การสร้างงานวิจยั และ
นวัตกรรม และการสร้างศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) ต้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในเขตพื้นที่ EEC ด้วย
โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการหารือความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย หรือ TARA
โดยจะมีการลงนามความร่วมมือในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพสัมมนาแลกเปลีย
่ นความคิดเห็นเกีย
่ วกับข้อมูล
เชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัย กลุ่มภาคตะวันออก

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทาทอง ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
ในโอกาสเป็นประธานในการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาค
ตะวันออก ซึง่ มีภารกิจในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทำ�กิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ
ที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา ความเป็นอิสระทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา การบริหาร การส่งเสริม การสนับสนุน
และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจยั และการสร้างสรรค์นวัตกรรม พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ ที่อยู่ในหน้าที่และอำ�นาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
บูรพาร่วมสัมมนากับคณะกรรมาธิการเพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการอุดมศึกษา
ในพื้นที่และนำ�เสนอแผนการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี และแนวทางการดำ�เนินการที่เกี่ยวข้องต่อที่
ประชุมด้วย
10
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กับการแก้ปัญหา COVID
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มหาวิทยาลัยบูรพา จัดสรรงบประมาณจํานวน 220 ล้านบาท
เพื่อให้การช่วยเหลือนิสิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้คํานึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 จึงจัดสรรงบประมาณจํานวน 220 ล้านบาท เพื่อให้การช่วยเหลือนิสิตในช่วงภาคเรียนที่ 1/2563
ได้แก่
1) การลดค่าเทอม 10% ให้แก่นิสิตทุกระดับปริญญา ทุกหลักสูตร ทุกรายการ
2) การลดค่าหอพัก นิสิตภายในมหาวิทยาลัย 20%
3) ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญา ตรีทุกหลักสูตร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการได้รับ
ผลกระทบจาก สถานการณ์ COVID-19 จํานวน 10,000 ทุน
4) สาํ นักคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบเพือ่ รองรับการเรียนการสอนออนไลน์โดยคาํ นึงถึงการได้รบั ประโยชน์สงู สุด
ของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
5) กองทุนอุบัติภัยสําหรับ นิสิตช่วยเหลือกรณี COVID-19
6) มหาวิทยาลัยได้ดาํ เนินการด้านโครงสร้าง พืน้ ฐานรองรับมาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19
และ
7) บริการ Internet Package สําหรับนิสิตที่ขาดแคลน และมีความจําเป็น ต้องเรียนในรูปแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้มีการขยายเวลาการลงทะเบียนล่าช้าออนไลน์สําหรับภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2562 โดยไม่ต้องเสียค่าปรับไปจนถึงวันที่ 23 เมษายน 2563 และ ผู้ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
2562 ที่อนุมัติจบระหว่าง วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง 24 เมษายน 2563 ทางกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
จะจัดส่งใบรับรองคุณวุฒิและ transcript ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ (ems) ฟรี ที่สําคัญมหาวิทยาลัยบูรพา
มีกองทุนอุบตั ภิ ยั สาํ หรับนิสติ ซึง่ ครอบคลุมอุบตั ภิ ยั ทีเ่ กิดจากอุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ ล่าสุดได้ปรับให้ครอบคลุมภัยจาก
โรคระบาดร้ายแรงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยในสถานการณ์ทมี่ กี ารแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 นัน้
ในกรณีทน่ี สิ ติ ติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยจะชดเชยค่าใช้จา่ ยในการดูแลนิสติ ระหว่างการรักษาทันที 10,000
บาท หากนิสิตเสียชีวิต มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจัดการงานศพและค่าปลงศพ 100,000 นอกจากนี้ ถ้าผู้ปกครองของ
นิสิตเสียชีวิตจากโรคระบาดร้ายแรง ทางมหาวิทยาลัยยังมีเงินช่วยเหลือโดยมีอัตรากําหนดไว้สําหรับพ่อและแม่ที่
เสียชีวิตคนละ 10,000 บาท ด้วย
นอกจากนัน้ มหาวิทยาลัยบูรพายังเพิม่ เติมสิทธิประกันกลุม่ สวัสดิการของบุคลากร ปี 2563 โดย บริษทั เมืองไทย
ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) มอบความคุ้มครองกรณีติดเชื้อหรือเสียชีวิต จากไวรัส COVID-19 รับค่าชดเชยรายวัน
เมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,000 บาท/วัน ไม่เกิน 30 วัน หรือหากเสียชีวิตได้รับชดเชย 100,000 บาท
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นวัตกรรมสู่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลิตตู้ความดับลบ สู้ COVID-19

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิส์ นุ ทรศิริ อาจารย์ประจำ�ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการผลิตตู้ความดันลบสู้ภัย COVID-19 และทีมงาน โดยร่วมมือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ พัฒนาและผลิตตู้ความดันลบสำ�หรับครอบเตียงคนไข้ COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชื้อและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อ โดยจะผลิตจำ�นวน 100 ตู้ เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาล
ที่ไม่มีห้องความดันลบหรือมีไม่เพียงพอ ในพื้นที่ภาคตะวันออก
โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ โดยมีนางสาวกุลพรภัสร์
วงศ์มาจารภิญญา เป็นตัวแทนในการมอบเงินจำ�นวน 1,000,000 บาท เพือ่ สนับสนุนสร้างตูค้ วามดันลบ พร้อมด้วย
บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส บริษัท ADVANCE METAL SERVICE (AMS) และประชาชนทั่วไปร่วมสมทบทุน
เพื่อมอบให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด- 19 ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกับคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยบูรพาสร้างขึ้นมา โดยมีราคาต้นทุนถูกกว่าเครื่องมือแพทย์ที่สั่งเข้ามาจากต่างประเทศ
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลิตนํ้ายาฆ่าเชื่อแจกชุมชนสู้ COVID – 19
ภาควิชาเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลิตนํ้ายาฆ่าเชื่อแจกชุมชนสู้ COVID
– 19 ในสถานการณ์ที่แอลกอฮอล์ค่อนข้างจำ�เป็นและหายาก ภาควิชาเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีเครือ่ งกลัน่ แอลกอฮอล์อยูแ่ ล้วเพือ่ ใช้ในการเรียนการสอน
ของนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา สันทัสะโชค หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม
เคมี จึงได้ปรึกษากับทีมคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เครื่องนี้ให้เป็น
ประโยชน์มากทีส่ ดุ ได้ทดสอบกลัน่ แอลกอฮอล์ โดยสามารถกลัน่ ได้มากประมาณ
75% เป็นมาตรฐานสามารถฆ่าเชือ้ ได้ กลัน่ ได้ประมาณครัง้ ละ 4 ลิตร สารเริม่ ต้นที่
ภาควิชาใช้คือกากนํ้าตาล ตัวนี้จะกลั่นแป้ง ซึ่งภาควิชาได้ผลิตไปหลายชุดแล้ว
ที่ผลิตก่อนหน้านี้เป็นแอลกอฮอล์สูตรนํ้าที่ใช้ล้างมือที่ทำ�เป็นเจล แต่หลังจาก
เหตุการณ์รุนแรงขึ้น Ethanol นั้นขาดตลาด จากนั้นเราจึงนำ�มากลั่นเอง ซึ่งกลั่น
ครั้งแรกได้ปริมาณไม่มาก ต้องมีการหมักนํ้าตาลก่อน ใช้เวลาประมาณ 14 วัน
และตอนนี้เริ่มกลั่นได้เรื่อย ๆ หลังจากนี้นํ้าตาลที่เราหมักไว้สามารถนำ�มาผลิต
ได้เรือ่ ย ๆ และคิดว่าน่าจะเพียงพอในช่วงเวลานี้ แอลกอฮอล์ 2 ตัว คือ Ethanol
และ Isopropanol ซึง่ การผลิตแอลกอฮอล์ของภาควิชานี้ ทำ�ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทั่วไปอยู่แล้ว ซึ่งเราไม่ได้ผลิตเพื่อจำ�หน่าย แต่เพื่อการแบ่งปันไว้ใช้ภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา และแบ่งปันชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย

รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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สถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งมาแล้ว 64 ปี โดยเริ่มตั้งแต่เป็น วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และมหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจุบันมีพื้นที่ตั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตสระแก้ว มี 34 ส่วนงาน ให้บริการการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน
และระดับอุดมศึกษา และในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพาติดอันดับความนิยม Top 10 สาขาทีม่ คี นสมัครมาก
ที่สุดใน TCAS’63 รอบที่ 3 - 4 โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับความนิยมในอันดับที่ 1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับความนิยมในอันดับที่ 6 และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
รับความนิยมในอันดับที่ 7
ประวัติมหาวิทยาลัยบูรพา
ความเป็นมาก่อนทีจ่ ะมาเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา เริม่ ในปี พ.ศ. 2492 กระทรวงศึกษาธิการได้จดั ตัง้ โรงเรียนฝึกหัด
ครูชั้นสูงขึ้นที่ซอยประสานมิตร อำ�เภอพระโขนง จังหวัดพระนคร จนถึงปี พ.ศ. 2497 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น
“วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร” ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 ได้ขยายวิทยาเขต ออกไปอีก 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัย
วิชาการศึกษาปทุมวัน และวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ในส่วนของวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนได้มกี ารวางศิลา
ฤกษ์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2498 ที่ตำ�บลแสนสุข อำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี นับแต่นั้นมาวันที่ 8 กรกฎาคม ของทุก
ปีจึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย เรียกว่าวัน “แปดกรกฎ” วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน จึงเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศที่ได้จัดตั้งขึ้น ในส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิด
สอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
ต่อมาเมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนได้รบั โอน “โรงเรียนพิบลู บำ�เพ็ญ” สังกัด
กรมสามัญศึกษา ซึง่ ตัง้ อยูท่ ตี่ �ำ บลแสนสุข อำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพือ่ ปรับปรุงให้เป็นโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย
โดยตั้งชื่อใหม่ว่า โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำ�เพ็ญ” วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน
พ.ศ. 2501 มีผู้สำ�เร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก จำ�นวน 35 คน หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2505 ได้เปิดรับบุคคลที่มี
วุฒิ ป.ม. หรือ พ.ม. หรือ อ.กศ.หรือ ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาเป็นนิสิตภาคสมทบหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต
(กศ.บ.) และในปี พ.ศ. 2514 ได้รับโอนอาคารเรียน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยบางแสน สังกัดกรมสามัญศึกษา
ให้มาเป็นของวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน สังกัดกรมการฝึกหัดครู
ในปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้เปลีย่ นฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ย้ายมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ดังนั้น วิทยาลัย
วิชาการศึกษาบางแสน จึงเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และได้เพิ่มสาขาวิชาในการผลิต
บัณฑิตมากขึ้น มีการพัฒนากิจกรรมตามภารกิจเจริญรุดหน้าตามลำ�ดับ จนกระทัง่ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 จึง
ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533 ซึง่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 107 ตอนที่ 131
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ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมามหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตอบสนองหลักการทีว่ า่ การศึกษานัน้ ประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงอย่าง
เท่าเทียมและทั่วถึง จึงขยายวิทยาเขต 2 แห่ง คือ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ตั้งวิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีขึ้นเป็นแห่งแรก เปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2539 และในปีต่อมา
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2540 จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ขึ้นเป็นแห่งที่ 2 เริ่มเปิดการเรียน
การสอนในปีการศึกษา 2541 ภายหลังได้มกี ารประกาศของมหาวิทยาลัยใช้ชอ่ื ว่า วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตสระแก้ว
มหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำ�คัญ ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยการเปลี่ยนสถานภาพจาก
มหาวิทยาลัยส่วนราชการ เป็นมหาวิทยาลัยในการกำ�กับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 125 ตอนที่ 5 ก ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551
ก้าวแรก : วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน (พ.ศ. 2498 - 2517)

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

ก้าวต่อมา : มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2533 - ปัจจุบัน)

รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 1 เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “๙” อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกนก
เปลวเพลิงด้านบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข ๙ เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอกเบื้องบน
มีคำ�ว่า “สุโข ป̣าปฏิลาโภ” เบื้องล่างมีคำ�ว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา”
แบบที่ 2 เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “๙” อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกนก
เปลวเพลิงด้านบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข ๙ เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอกเบื้องบน
มีคำ�ว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา” เบื้องล่างมีคำ�ว่า “BURAPHA UNIVERSITY”
ความหมายของตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
บูรพา
1. ตราเป็นรูปทรงกลม ล้อมรอบด้วยชื่อมหาวิทยาลัย และพุทธศาสนสุภาษิตประจำ�มหาวิทยาลัย
ว่า “สุโข ป̣าปฏิลาโภ” มีความหมายว่า ความได้ปัญญาให้เกิดสุข
2. ตรงกลางเป็นรูปเลขไทย “๙” หมายถึง รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
3. มีกนกเปลวเพลิงล้อมรอบ หมายถึง ความรุ่งโรจน์และความรุ่งเรือง
4. รัศมีประกอบมี 8 แฉก หมายถึง จังหวัดในภาคตะวันออก 8 จังหวัด และฐานเดิมทัง้ 8 วิทยาเขต
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ด้านล่างเป็นเส้นโค้ง หมายถึง ความเคลื่อนไหวและการพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด
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ปณิธานมหาวิทยาลัยบูรพา
1. ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา ใฝ่หาความรู้ และคุณธรรม
2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. เป็นที่พึ่งทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ชี้นำ�แนวทางการพัฒนาแก่สังคม โดยเฉพาะ
ภาคตะวันออก
สีประจำ�มหาวิทยาลัย
สีประจำ�มหาวิทยาลัยคือ สีเทา - ทอง
สีเทาเป็นสีของสมอง หมายถึง ความเจริญทางสติปัญญา
สีทอง หมายถึง คุณธรรม
สีเทา - ทอง หมายความว่า บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผูก้ อปรด้วยสติปญ
ั ญา และ
คุณธรรม
ต้นไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย
ต้นมะพร้าว
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
8 กรกฎาคม (แปดกรกฎ)
ปรัชญา
คำ�ขวัญ

สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้คู่คุณธรรม ชี้นำ�สังคม
ความได้ปัญญาให้เกิดสุข

รายงานประจำ�ปี 2563
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจหลัก
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ดำ�เนินการส่งเสริมงานวิจัย
เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบำ�รุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และ
การกีฬา รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นขุมปญ
 ญาตะวันออกเพือ่ อนาคตของแผน ดิน และได้รบั การจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัย
ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกของประเทศ
พันธกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพาได้กําหนดวัตถุประสงค์แห่งการก่อตั้งไว้ในมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบในการนําสาระสําคัญ ในมาตราดังกล่าวมา
ประมวลและประกาศไว้เป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยในแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 และกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
ได้แก้ไขเพิ่มเติมแผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าว เป็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ดังนี้
1. ดําเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ และการ
ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ ดําเนินการ
ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพือ่ การพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน
ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมที่มีพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการทํานุบํารุงศิลปะ
วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทัง้ แสดงบทบาทผูน้ าํ ในการพัฒนาสังคม ชุมชน และ สิง่ แวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง
4. ดําเนินการประสาน สร้างความสามัคคีระหว่างส่วนงาน ผู้ปฏิบัติงาน สมาคมศิษย์เก่า และนิสิตเพื่อร่วมกัน
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน
วิสัยทัศน์
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อให้การบริหารงานมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นไปตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพาไปสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –
2564 ซึ่งได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้จํานวน 9 ประเด็น ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
2. การพัฒนาคุณภาพการวิจัย และการบริการวิชาการ
3. การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน
4. การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม
5. การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภายใน
6. การผลักดันมหาวิทยาลัยให้มบี ทบาททีส่ าํ คัญในการสนับสนุนโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาค ตะวันออก
(EEC) และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
7. การประสานสร้างความสามัคคีระหว่างส่วนงาน ผู้ปฏิบัติงาน ศิษย์เก่า และนิสิต
8. การพัฒนาความสามารถในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเพียงพอและ
ยั่งยืน
9. การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรสุขภาวะ

รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา
นา
นายกสภามหาวิ
ทยาลัย

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการอุทธรณ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการบริหาร
การเงิ
น
และทรั
พ
ย
ส
น
ิ
ร
อ
งทุ
ก
ข
ป
ระจํ
า
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
รศ.ดร.ไทย ทิพยสุวรรณกุล
รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก

ประธานกรรมการ
รศ.ดร.สุ
ม
นต
สกลไชย
พล.ต.ต.นพ.ชุ
ม
ศั
ก
ดิ
พฤกษาพงศ
ประธานสภาวิชาการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

อธิการบดี
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
นางสาวชบาภรณ มาตแมน

รองอธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม
รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยอธิการบดีฝายยกระดับคุณภาพการวิจัย
รศ.ดร.สมถวิล จริตควร
ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ (เริ่ม 1 ก.ค. 63)
รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมและ
ผศ.ดร.วิมลรัตน จตุรานนท
เครือขายวิจัย
รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
ผศ.ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ
ดร.เอกวิทย โทปุรินทร
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ
รองอธิการบดีฝายบริหารยุทธศาสตรและ
ผศ.ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง (เริ่ม 1 ก.ค. 63)
วางแผนพัฒนา
ผูชวยอธิการบดีฝายอุทยานวิทยาศาสตร
ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐอนวัช
ภาคตะวันออก
รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารและ
ดร.ชินวุธ พิพัฒนภานุกูล (เริ่ม 1 ก.ค. 63)
ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร
รองอธิการบดีฝายพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
รศ.ดร.ธนวัฒน พิมลจินดา
และประกันคุณภาพ
ผศ.ดร.อานนท วงษแกว
ผศ.ดร.นิรมล ปญญบุศยกุล (ถึง 30 มิ.ย. 63) ผูชวยอธิการบดีฝายความสัมพันธ
รองอธิการบดีฝายอำนวยการและสื่อสารองคกร
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนามาตรฐานการวิจัย ระหวางประเทศ
ผศ.ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ (ถึง 30 มิ.ย. 63) ผศ.ดร.พรรณวลัย เกวะระ (เริ่ม 1 ก.ค. 63) รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย (ถึง 15 พ.ค. 63)
ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
รศ.ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย (เริ่ม 1 ก.ค. 63) ผศ.ดร.พรรณวลัย เกวะระ (ถึง 30 มิ.ย. 63) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
ผูชวยอธิการบดีฝายทะเบียนและ
ดร.เทียนแกว เลี่ยมสุวรรณ (เริ่ม 1 ธ.ค. 62) รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตจันทบุรี
ประมวลผลการศึกษา
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารภาพลักษณองคกร ดร.วศิน ยุวนะเตมีย ผูรักษาการแทนฯ
ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตสระแกว
ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ (เริ่ม 1 ก.ค. 63)
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
ผศ.ดร.วิชุดา จันทรขางแรม ผูรักษาการแทนฯ
ผูชวยอธิการบดีฝายอำนวยการและ
อ.เจนวิทย นวลแสง
สื่อสารองคกร
ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน
ผศ.จักรกริศน บัวแกว (ถึง 30 มิ.ย. 63)
อ.ภูสิต กุลเกษม ผูรักษาการแทนฯ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตจันทบุรี
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนา
ดร.ลัญจกร สัตยสงวน (เริ่ม 1 ก.ค. 63)
ผศ.ดร.การุณ สุขสองหอง
ดร.ณัฐพล ชมแสง (ถึง 30 มิ.ย. 63)
ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย
ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตสระแกว
ผศ.ดร.ภัทรมน สาตรักษ
อ.ธนพร คำวรรณ (เริ่ม 1 เม.ย. 63)
ดร.ชิตพล ชัยมะดัน (ถึง 30 มี.ค. 63)
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รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก
อธิการบดี (เริ่ม 15 มิ.ย. 63)
ผูรักษาการแทนอธิการบดี (ถึง 14 มิ.ย. 63)

หัวหน
วห าสํานักงานอธิการบดี
รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
(ถึง 15 พ.ค. 63)
นางสาววรรณา แนบเชย
(เริ่ม 16 พ.ค. 63)

หัวหนาสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย
นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท
คณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
ประธานกรรมการ

สภาวิชาการ
รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก
ประธานสภาวิชาการ

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ
ประธานกรรมการ (ถึง 4 ส.ค. 62)
รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก
ประธานกรรมการ (เริม 5 ส.ค. 62)

คณะกรรมการอืน ๆ

สภาพนักงาน
รศ.ดร.วิทวัส แจงเอียม
ประธานสภาพนักงาน

ผูอํานวยการ (สถาบัน / สํานัก)

คณบดี (คณะ / วิทยาลัย)
คณบดีคณะการจัดการและการทองเที่ยว
ดร.พรรณี พิมาพันธุศรี
คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
อ.สัณหไชญ เอื้อศิลป
คณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร ผูรักษาการแทนฯ
(เริ่ม 3 ต.ค. 62)
นพ.วิชาญ เกิดวิชัย (ถึง 2 ต.ค. 62)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต
คณบดีคณะแพทยศาสตร
ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ (เริ่ม 1 พ.ค. 63)
ผศ.นพ.พิสิษฐ พิริยาพรรณ (ถึง 30 เม.ย. 63)
คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร
ดร.กฤษนัยน เจริญจิตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
รศ.ดร.ภกญ.มยุรี ตันติสิระ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย
คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
รศ.วาที่เรือตรี ดร.เอกวิทย มณีธร
คณบดีคณะโลจิสติกส
รศ.ดร.ณกร อินทรพยุง
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา
รศ.ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร

คณะกรรมการอืน ๆ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
รศ.เสกสรรค ตันยาภิรมย
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
คณบดีคณะสหเวชศาสตร
ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ดร.ปริญญา นาคปฐม
(เริ่ม 16 ธ.ค. 62)
ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ
ผูรักษาการแทนฯ (ถึง 16 ธ.ค. 62)
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร
ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปญญา
ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล

หมายเหตุ : เสนทึบ ( ) แทนสายบังคับบัญชา เสนประ ( - - - ) แทนสายง
ายงานทีปรึกษาหรือสายประสานงาน
* คณะกรรมการสงเสริมกิจมหาวิทยาลัยยังไมมีการแตงตัง

ผูอำนวยการสถาบันภาษา
อ.ศุภฤทัย อิฐงาม (เริ่ม 16 ธ.ค. 62)
ดร.พรรณี พิมาพันธุศรี รักษาการแทนฯ
(ถึง 15 ธ.ค. 62)
ผูอำนวยการสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก
ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร
อ.วิทวัส พันธุมจินดา
ผูอำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ (ถึง 30 พ.ค. 63)
นายพีรพัฒน มั่งคั่ง (เริ่ม 1 มิ.ย. 63)
ผูอำนวยการสำนักหอสมุด
อ.เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ (เริ่ม 15 ม.ค. 63)
นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ (ถึง 14 ม.ค. 63)
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
ดร.บัลลังก เนื่องแสง
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
ดร.วศิน ยุวนะเตมีย
คณบดีคณะอัญมณี
รศ.ดร.พิมพทอง ทองนพคุณ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ดร.ประทีป อูปแกว (เริ่ม 3 ต.ค. 62)
ดร.ไพทูล แกวหอม (ถึง 2 ต.ค. 62)
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
ผศ.ดร.วิชุดา จันทรขางแรม
ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร
และบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา

รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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โครงสร้างการแบ่งส่วนงานมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
1

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท
หัวหนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
2

สำนักงานอธิการบดี

นางสาววรรณา แนบเชย
ผูรักษาการแทนหัวหนาสำนักงานอธิการบดี

(เริ่ม 16 พ.ค. 62)

รศ.ดร.สุกญ
ั ญา บูรณเดชาชัย

9

คณะการจัดการและการทองเที่ยว

10

11

ดร.พรรณี พิมาพันธุศ รี
คณะดนตรีและการแสดง

12

อ.สัณหไ ชญ เอือ้ ศิลป 

นพ.วิชาญ เกิดวิชยั

6

คณบดี

7

คณบดี (ถึง 30 เม.ย. 63)

ผศ.นพ.ทวีลาภ ตัน๊ สวัสดิ์
คณบดี (เริ่ม 1 พ.ค. 63)
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร

ดร.กฤษนัยน เจริญจิตร
คณบดี
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คณะโลจิสติกส

รศ.ดร.ณกร อินทรพยุง
คณะวิทยาการสารสนเทศ

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณะวิทยาศาสตร

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสขุ
คณบดี

15

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

รศ.ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร
คณบดี

คณะแพทยศาสตร

ผศ.นพ.พิสษิ ฐ พิรยิ าพรรณ

8

14

คณะพยาบาลศาสตร

ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต 

รศ.วาทีเ่ รือตรี ดร.เอกวิทย มณีธร

คณบดี

คณบดี (ถึง 2 ต.ค. 63)
ผูรักษาการแทนฯ (เริ่ม 3 ต.ค. 62)

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

คณบดี

คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 13

ผศ.ดร.มารุต ตัง้ วัฒนาชุลพี ร

ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย

คณบดี

คณบดี

5

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณบดี

คณบดี

4

รศ.ดร.ภกญ.มยุรี ตันติสริ ะ
คณบดี

ผูรักษาการแทนหัวหนาสำนักงานอธิการบดี
(ถึง 15 พ.ค. 62)

3

คณะเภสัชศาสตร

16

คณะวิศวกรรมศาสตร

ผศ.ดร.ณยศ คุรกุ จิ โกศล
คณบดี

17

คณะศิลปกรรมศาสตร

รศ.เสกสรรค ตันยาภิรมย
คณบดี

18 คณะศึกษาศาสตร

รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
คณบดี

19 คณะสหเวชศาสตร

ผศ.ดร.มารุต ตัง้ วัฒนาชุลพี ร
คณบดี

20 คณะสาธารณสุขศาสตร

รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
คณบดี

21 วิทยาลัยนานาชาติ

ดร.ปริญญา นาคปฐม
คณบดี(เริ่ม 16 ธ.ค. 62)

ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ

ผูรักษาการแทนฯ (ถึง 15 ธ.ค. 62)

22 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร

ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา
คณบดี

23 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปญญา

ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี
คณบดี

24 บัณฑิตวิทยาลัย

รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล
คณบดี

25 สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล

ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก
คณบดี

จังหวัดจันทบุรี
1

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

ดร.บัลลังก เนืองแสง

จังหวัดสระแกว
1

ดร.ประทีป อูปแกว

คณบดี

2
3

คณบดี (เริ่ม 3 ต.ค. 62)

ดร.ไพทูล แกวหอม

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

ดร.วศิน ยุวนะเตมีย
คณบดี

คณะอัญมณี

รศ.ดร.พิมพทอง ทองนพคุณ
คณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณบดี (ถึง 2 ต.ค. 62)

2

คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร

ผศ.ดร.วิชุดา จันทรขางแรม
คณบดี

3

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร
และบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา
ประธาน

26 สถาบันภาษา

ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุศ รี

ผูรักษาการแทนฯ (ถึง 15 ธ.ค. 62)

อ.ศุภฤทัย อิฐงาม

ผูอำนวยการ (เริ่ม 16 ธ.ค. 62)

27 สำนักคอมพิวเตอร

อ.วิทวัส พันธุมจินดา
ผูอำนวยการ

28 สำนักบริการวิชาการ

นายพีรพัฒน มัง่ คัง่

ผูอำนวยการ (เริ่ม 1 มิ.ย. 63)

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุุ
ผูอำนวยการ (ถึง 30 พ.ค. 63)
29 สำนักหอสมุด

นางวันทนา กิตศิ รีวรพันธุ

ผูอำนวยการ (ถึง 14 ม.ค. 63)

อ.เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ

ผูอำนวยการ (เริ่ม 15 ม.ค. 63)

รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
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.ชุมศักดิ์  พฤกษาพงษ์

รศ.ดร.สนธิ  เตชานันท์

กรรมการและเลขานุการ

นางอรสา ภาววิมล

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายสุภัทร บุญส่ง
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นายทวีศักดิ์  นาโสก

ผศ.ดร.วิมลรัตน์  จตุรานนท์

นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา
อธิการบดี

รศ.ดร.วัชรินทร์  กาสลัก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
(เริ่ม 15 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน)
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี (ถึง 14 มิถุนายน 2563)
รองอธิการบดี

รศ.ดร.สมถวิล  จริตควร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.จิตติมา  เจริญพานิช
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผศ.ดร.เอกวิทย์  โทปุรินทร์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  เศรษฐ์อนวัช
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์
และวางแผนพัฒนา

ผศ.ดร.สุวรรณา  รัศมีขวัญ
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
และทรัพย์สิน

ผศ.ดร.อานนท์  วงษ์แก้ว
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

ผศ.ดร.วิมลรัตน์  จตุรานนท์
รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ณยศ  คุรุกิจโกศล
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ผศ.ดร.วศิน  ยุวนะเตมีย์
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี

ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว

รศ.ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
(ถึง 15 พฤษภาคม 2563)
รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(เริ่ม 1 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน)

ผศ.ดร.ธรรมนูญ  รัศมีมาสเมือง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
(เริ่ม 1 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน)

ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียน
และประมวลผลการศึกษา

ผศ.ดร.สวามินี  ธีระวุฒิ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยกระดับคุณภาพงานวิจัย
(เริ่ม 1 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน)

ผศ.ดร.จริยาวดี  สุริยพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม
และเครือข่ายวิจัย

ดร.ชินวุธ  พิพัฒน์ภานุกูล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคตะวันออก
(เริ่ม 1 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน)

ผศ.ดร.การุณ  สุขสองห้อง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา

ผศ.ดร.ภัทรมน สาตรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.ดร.พรรณวลัย  เกวะระ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(เริ่ม 1 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(ถึง 30 มิถุนายน 2563)

รศ.ดร.ธนวัฒน์  พิมลจินดา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดร.พิมลพรรณ เลิศลํ้า
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร
(เริ่ม 1 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน)
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ดร.เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

อาจารย์ภูสิต กุลเกษม
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

ผศ.จักรกริศน์  บัวแก้ว
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายอำ�นวยการและสื่อสารองค์กร
(ถึง 30 มิถุนายน 2563)

ดร.ลัญจกร  สัตย์สงวน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี
(เริ่ม 1 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน)

อาจารย์ธนพร  คำ�วรรณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว
(เริ่ม 1 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน)

ผศ.ดร.รชนิมุข  หิรัญสัจจาเลิศ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย
(ถึง 30 มิถุนายน 2563)

ดร.ณัฐพล  ชมแสง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี
(ถึง 30 มิถุนายน 2563)

ดร.ชิตพล  ชัยมะดัน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว
(ถึง 30 มีนาคม 2563)

ผศ.ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
และประกันคุณภาพ
(ถึง 30 มิถุนายน 2563)

รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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หัวหน้าส่วนงาน

ผศ.ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี
คณบดีคณะการจัดการ
และการท่องเที่ยว
รักษาการแทนผู้อำ�นวยการ
สถาบันภาษา
(ถึง 15 ธันวาคม 2562)

นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศร
(ถึง 2 ตุลาคม 2562)

ผศ.ดร.มารุต  ตั้งวัฒนาชุลีพร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
รักษาการแทนคณบดีคณะการ
แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
(เริ่ม 3 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน)

อาจารย์สัณห์ไชญ์  เอื้อศิลป์
คณบดีคณะดนตรีและการแสดง

ดร.ไพทูล  แก้วหอม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
(ถึง 2 ตุลาคม 2562)

ดร.ประทีป  อูปแก้ว
รักษาการแทนคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(เริ่ม 3 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน)

ดร.บัลลังก์  เนื่องแสง
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล

ผศ.ดร.พรชัย  จูลเมตต์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.นพ.พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
(ถึง 30 เมษายน 2563)

ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
(เริ่ม 1 พฤษภาคม 2563)

ดร.สุชาดา  รัตนวาณิชย์พันธ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

รศ.ว่าทีเ่ รือตรี ดร.เอกวิทย์  มณีธร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

ดร.กฤษนัยน์  เจริญจิตร
คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

ภญ.รศ.ดร.มยุรี  ตันติสิระ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

รศ.ดร.ณกร  อินทร์พยุง
คณบดีคณะโลจิสติกส์

ผศ.ดร.กฤษณะ  ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

ผศ.ดร.เอกรัฐ  ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ดร.วศิน  ยุวนะเตมีย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์
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ผศ.ดร.ณยศ  คุรุกิจโกศล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.เสกสรรค์  ตันยาภิรมย์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

รศ.ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

รศ.ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ
คณบดีคณะอัญมณี

ผศ.ดร.สุวรรณา  รัศมีขวัญ
รักษาการแทนคณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ
(ถึง 15 ธันวาคม 2562)

ดร.ปริญญา นาคปฐม
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
(เริ่ม 16 ธันวาคม 2562 ปัจจุบัน)

ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำ�ปา
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

รศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา

รศ.ดร.นุจรี  ไชยมงคล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ดร.รวิวรรณ  พัฒนดิลก
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล

อาจารย์วิทวัส  พันธุมจินดา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักคอมพิวเตอร์

นางวันทนา  กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด
(ถึง 14 มกราคม 2563)

นายเหมรัศมิ์  วชิรหัตถพงศ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด
(เริ่ม 15 มกราคม 2563 ปัจจุบัน)

รศ.ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย
ผู้รักษาการแทนหัวหน้า
สำ�นักงานอธิการบดี
(ถึง 15 พฤษภาคม 2563)

นางสาววรรณา  แนบเชย
ผู้รักษาการแทนหัวหน้า
สำ�นักงานอธิการบดี
(เริ่ม 16 พฤษภาคม 2563 ปัจจุบัน)

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ  ์ พราหมณพันธุ์
นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริการวิชาการ ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริการวิชาการ
(ถึง 30 พฤษภาคม 2563)
(เริม่ 1 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน)

ดร.ศุภฤทัย อิฐงาม
ผู้อำ�นวยการสถาบันภาษา
(เริ่ม 16 ธันวาคม 2562 ปัจจุบัน)

นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท
หัวหน้าสำ�นักงานสภา
มหาวิทยาลัย

รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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ข้อมูลพื้นฐานที่สำ�คัญ
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ สาคั ญ

ที่ตั้ง แผนที่ และการแบ่งส่วนงาน

ที่ ตั้ ง แผนที่ และการแบ่ ง ส่ ว นงาน

มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยู่ภาคตะวันออก มีที่ตั้งอยู่ใน 3 จังหวัด คือ

มหาวิ
ทยาลัยบูรพาตั้งอยู่ภาคตะวันออก มีที่ตั้งอยู่ใน 3 จังหวัด คือ
• มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำ�บลแสนสุข อำ�เภอเมือง จังหวัด
ชลบุรที มียาลั
พื้นยทีบู่ทรั้งพา
สิ้น จั647
และมี
ยาเขต
แห่ง ถนนลงหาดบางแสน
ได้แก่
• มหาวิ
งหวัไร่ดชลบุ
รี ตัวิท้งอยู
่เลขที2่ 169
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง
• จัมหาวิ
ยาลัรยี บูมีรพพา
รี ตั้งอยูวิท่ทยาเขต
ี่อำ�เภอท่2าแห่
ใหม่ง จัได้งหวั
งหวัดทชลบุ
ื้นทีวิ่ททั้งยาเขตจั
สิ้น 647นทบุ
ไร่ และมี
แก่ดจันทบุรี มีเนื้อที่ 450 ไร่ นอกจากนี้ยัง
มีพื้นทีท่ทยาลั
ี่อำ�เภอนายายอาม
จังหวันทบุ
ดจันรีทบุ
ี 776
ไร่ อำ�เภอขลุ
งหวัดดจันจันทบุ
ทบุรีรมีี 179
และอำไร่�เภอเขาสมิง
• มหาวิ
ยบูรพา วิทยาเขตจั
ตั้งรอยู
่ที่อำเภอท่
าใหม่ งจังจัหวั
เนื้อทีไร่่ 450
จังหวัดตราด
นอกจากนี
ย้ ังมี897
พื้นทีไร่่ที่อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 776 ไร่ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 179 ไร่
• และอำเภอเขาสมิ
มหาวิทยาลัยบูรพาง จัวิงทหวั
ยาเขตสระแก้
ดตราด 897ว ตัไร่้งอยู่ที่อำ�เภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อที่ 1,369 ไร่
• มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งอยู่ที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อที่ 1,369 ไร่
วิทยาเขตสระแก้ว
1,369 ไร่
2 คณะ
1 โครงการจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยบูรพา
647 ไร่
1 สำนักงานอธิการบดี
1 สำนักงานสภาฯ
18 คณะ 3 วิทยาลัย
1 บัณฑิตวิทยาลัย
2 สถาบัน 3 สำนัก
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วิทยาเขตจันทบุรี
อ.ท่าใหม่ 452 ไร่
อ.นายายอาม 776 ไร่
อ.ขลุง 175 ไร่
อ.เขาสมิง 897 ไร่
3 คณะ

จำนวนหลั ก สู ต ร

จำ�นวนหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพามีส่วนงานวิชาการ 23 คณะ 3 วิทยาลัย และ 1 โครงการ
นงานวิ
คณะ
3 วิท112
ยาลัยหลัและ
โครงการจั
จัดตัในปี
้ง มีกหารศึ
ลักสูกตษา
รที่เ2563
ปิดสอนทัมหาวิ
้งหมดทยาลั
222ยบูหลัรพามี
กสูตสร่วเป็
นหลักชสูาการ
ตรระดั23บปริ
ญญาตรี
กสูตร1 ปริ
ญญาโท ดตั้ง
มีห72
ลักสูหลัตรที
สอนทั้งญหมด
22238หลัหลักสูกตสูรตรเป็มหาวิ
นหลักทสูยาลั
ตรระดั
ปริญมีกญาตรี
112นในระดั
หลักสูบตรหลัปริ
72 หลัวกยสูตร
กสู่เตปิรดและปริ
ญาเอก
ยบูรบพา
ารประเมิ
กสูญตญาโท
ร ประกอบด้
และปริ
ญปญาเอก
กสูตปรระกอบที
มหาวิท่ ยาลั
ยบูรพาบมีมาตรฐานของการประกั
การประเมินในระดับหลันกคุสูณตภาพระดั
ร ประกอบด้
2 องค์
ระกอบ38คืหลั
อ องค์
1 การกำกั
บหลัวกยสู2ตรองค์
และประกอบ คือ
องค์องค์
ประกอบที
่ 1 ่ การกำ
�กับมาตรฐานของการประกั
นคุณบภาพระดั
บหลั
กสูตรฒและ
ประกอบที
่ 2 การดำ�เนินการ
ประกอบที
2 การดำเนิ
นการประกันคุณภาพระดั
หลักสูตรเพื
่อการพั
นา ด้องค์
วยเกณฑ์
AUN-QA
ประกั
นคุณภาพระดับหลักสูตรเพืที่อใช้การพั
ด้วยเกณฑ์
(นอกจากคณะแพทยศาสตร์
(นอกจากคณะแพทยศาสตร์
เกณฑ์ฒนา
WFME:
WorldAUN-QA
Federation
of Medical Educationที่ใทีช้่ใเช้กณฑ์
กับ WFME:
World
of Medical
Education
ที่ใช้ยกพาณิ
บั หลัชกยศาสตร์
สูตรแพทยศาสตร์
วั่ ประเทศ และวิ
ยาลัยพาณิ
หลักสูFederation
ตรแพทยศาสตร์
ทั่วประเทศ
และวิทยาลั
ที่ใช้เกณฑ์ทABEST21:
The ทAlliance
onชยศาสตร์
ทีใ่ ช้Business
เกณฑ์ ABEST21:
Theand
Alliance
on Business
Education and
Scholarship
for Tomorrow,ของประเทศ
a 21st Century
Education
Scholarship
for Tomorrow,
a 21st
Century Organization
Organization
ของประเทศญี
ป่ นุ่ ทีใ่ ห้การรั
บรองมาตรฐานการเรี
านบริ
หารธุ
จ) โดยในปี
กษา
ญี่ปุ่นที่ให้การรั
บรองมาตรฐานการเรี
ยนการสอนด้
านบริหารธุยนการสอนด้
รกิจ) โดยในปี
การศึ
กษารกิ2562
มีหลักการศึ
สูตรที
่ผ่าน2562
มีหเกณฑ์
ลักสูตอรที
นเกณฑ์อ่ 1งค์การกำกั
ประกอบที
่ 1 การกำจำนวน
�กับมาตรฐาน
เป็นหลักฯสูร้ตอรผ่
านเกณฑ์ฯ
งค์่ผป่าระกอบที
บมาตรฐาน
221 หลัจำก�สูนวน
ตร คิ221
ดเป็นหลัหลักกสูสูตตรรผ่คิดานเกณฑ์
ยละ
ร้อยละ
่ไม่ผ่านเกณฑ์
องค์ประกอบที
่ 1 การกำ
�กับมาตรฐาน
หลักคิสูดตเป็รฯน คิดเป็น
99.1099.10
และมีและมี
หลักสูหตลัรทีก่ไสูม่ตผรที
่านเกณฑ์
องค์ประกอบที
่ 1 การกำกั
บมาตรฐาน
จำนวน จำ2�นวน
หลักสู2ตรฯ
หลัหลั
กสูกตสูรไม่
ผ่านเกณฑ์
ฯ ร้ฯอร้ยละ
กสูกตสูรทัตรทั
้งหมด
กสูกตสูรต(ไม่
รวมหลั
กสูกตสูรที
่ของดรั
บและขอยกเลิ
ตรไม่
ผ่านเกณฑ์
อยละ0.90
0.90จากหลั
จากหลั
้งหมด223223หลัหลั
ร (ไม่
รวมหลั
ตรที
่ของดรั
บและขอ ก
หลัยกเลิ
กสูตร)กหลัหลักสูกตสูร)ตรไม่
ารกำ�กักบารกำกั
มาตรฐานหลั
กสูตรนัก้นสูตสาเหตุ
เนื่องจากอาจารย์
ผู้รับผิผดู้รชอบหลั
หลัผก่สูานเกณฑ์
ตรไม่ผ่ากนเกณฑ์
บมาตรฐานหลั
รนั้น สาเหตุ
เนื่องจากอาจารย์
ับผิดชอบกสูตร
ลาออกระหว่
างภาคการศึากงภาคการศึ
ษา
หลักสูตรลาออกระหว่
กษา
จานวนหลักสูตร
300
250

240

233

235

229

222

200

ปริญญาตรี

150

114

109

100

83
43

2559

50

109
79
41

112

ปริญญาโท

81
43

109
83
43

72
38

รวม

2560

2561

2562

2563

ปริญญาเอก

0
แผนภู
มิทมี่ 1ิที่ -11- จำ1�จำนวนหลั
นวนหลักกสูสูตตรร ปี
ารศึกกษา
ษา2559
2559
– 2563
แผนภู
ปีกการศึ
– 2563

ที่มา : กองบริการการศึกษา

ที่มา : กองบริการการศึกษา
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ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพาติดอันดับความนิยม TOP 10 สาขาที่มีผู้สมัครมากที่สุด TCAS’63
รอบ 3-4 โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รบั ความนิยมในอันดับที่ 1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้รบั
ความนิยมในอันดับที่ 6 และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รบั ความนิยมในอันดับที่ 7
TCAS รอบ 3
อันดับที่ 1  คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ.
อันดับที่ 6  คณะสหเวชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ วท.บ.
อันดับที่ 7  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
TCAS รอบ 4
อันดับที่ 2  คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ.
อันดับที่ 3  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารท้องถิ่น รป.บ.
อันดับที่ 6  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ.
อันดับที่ 8  คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภ.บ.
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จำ�นวนนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา มีจำ�นวนนิสิตทั้งหมด 30,263 คน จำ�แนกเป็นระดับปริญญาตรี 27,680 คน คิดเป็น
จำนวนนิ
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จำ�นวนบุคลากร
มหาวิ
ทยาลัยคบูรลากร
พามีพนักงานมหาวิทยาลัย 3,396 คน จำ�แนกเป็นคณาจารย์ 1,455 คน (ร้อยละ 42.84) และ
จำนวนบุ
สนับสนุนวิชาการ 1,941 คน (ร้อยละ 57.16) ในปีงบประมาณปี 2563 มีคณาจารย์ประจำ�ได้รับการอนุมัติให้ดำ�รง
มหาวิทยาลัยบูรพามีพนักงานมหาวิทยาลัย 3,396 คน จำแนกเป็นคณาจารย์ 1,455 คน (ร้อยละ
ตำ�แหน่ง42.84)
ทางวิชและสนั
าการสูบงขึสนุ้นนจำวิ�ชนวน
118 คน โดยมีคณาจารย์ดำ�รงตำ�แหน่งอาจารย์ 982 คน (ร้อยละ 67.49) ผู้ช่วย
าการ 1,941 คน (ร้อยละ 57.16) ในปีงบประมาณปี 2563 มีคณาจารย์ประจำได้รับ
ศาสตราจารย์
(ร้อยละ ง27.22)
และรองศาสตราจารย์
77 โดยมี
คน (ร้คอณาจารย์
ยละ 5.29)
คณาจารย์
ประจำ982
�มีวฒ
ุ คนกิ ารศึกษา
การอนุ396
มัติให้คน
ดำรงตำแหน่
ทางวิชาการสู
งขึ้น จำนวน 118 คน
ดำรงตำแหน่
งอาจารย์
ระดับปริ(ร้ญอญาเอกมากที
847 คน (ร้อยละ
รองลงมาได้
แก่ ระดับปริญญาโท77487คนคน
อยละ
ยละ 67.49) ผู่ส้ชุด่วยศาสตราจารย์
39658.21)
คน (ร้อยละ
27.22) และรองศาสตราจารย์
(ร้อ(ร้
ยละ
5.29)33.47) และ
ระดับปริคณาจารย์
ญญาตรี ป121
คนวุฒ(ร้ิกอารศึ
ยละกษาระดั
8.32)บปริสำ�ญหรั
บพนักงานสนั
บสนุคนนวิ(ร้ชาการ
มีวุฒิการศึ
กษาอยูแ่ในระดั
ระจำมี
ญาเอกมากที
่สุด 847
อยละ 58.21)
รองลงมาได้
ก่ ระดับบปริญญาตรี
มากที่สุดปริ980
คน 487
(ร้อยละ
รองลงมาได้
แก่บปริ
ระดัญบญาตรี
ตํ่ากว่121
าปริคน
ญญาตรี
คน สำหรั
(ร้อยละ
ญญาโท
คน (ร้50.49)
อยละ 33.47)
และระดั
(ร้อยละ529
8.32)
บพนั27.25)
กงาน ระดับปริญญา
วิชาการ
มีวุฒระดั
ิการศึบกปริษาอยู
่ในระดับ39ปริคน
ญญาตรี
มากที2.01)
่สุด 980วุฒคน
(ร้อกยละ
แก่ 0.52) และ
โท 381 สนั
คนบ(ร้สนุอนยละ
19.63)
ญญาเอก
(ร้อยละ
ิการศึ
ษาอื50.49)
่น ๆ 10รองลงมาได้
คน (ร้อยละ
ระดับต่ำกว่
อยละ0.10)
27.25) ระดับปริญญาโท 381 คน (ร้อยละ 19.63) ระดับปริญญา
ระดับประกาศนี
ยบัาตปริรบัญณญาตรี
ฑิต 2529คนคน(ร้อ(ร้ยละ
เอก 39 คน (ร้อยละ 2.01) วุฒิการศึกษาอื่น ๆ 10 คน (ร้อยละ 0.52) และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 คน

หมายเหตุ
: 		 อาจารย์ระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ที่สอนในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำ�เพ็ญ”
(ร้อยละ 0.10)
ยบูส่วรนใหญ่
พา เป็นอาจารย์ทสี่ อนในโรงเรียนสาธิต “พิบลู บำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
หมายเหตุ : อาจารย์มหาวิ
ระดับปริทญยาลั
ญาตรี
จานวนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 - 2563
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

2,041

2,053

2,027

1,951

1,941

1,627

1,582

1,532

1,532

1,455

2559

2560

2561

2562

2563

คณาจารย์

สนับสนุนวิชาการ

แผนภูมิที่ 1 - 7 จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 – 2563
ที่มา : กองบริ
ารและพั
พยากรบุคกคล
แผนภูหม
ิที่ 1 - ฒ7นาทรั
จำ�นวนพนั
งานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 – 2563
ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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จำ�นวนงบประมาณ

จำนวนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีอำ�นาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ
ยบูรพา �เป็หนดเป้
นมหาวิาทหมาย
ยาลัยในกำกั
บของรัฐ และแนวทางในการพั
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีอฒ
ำนาจหน้
าที่ควบคุทมยาลั
ดูแลย ออกข้อ
ทั่วไปของมหาวิทมหาวิ
ยาลัทยยาลั
โดยการกำ
วางนโยบาย
นาของมหาวิ
กิจการทั
ไปของมหาวิทยาลั
หมาย วางนโยบาย
และแนวทางในการพั
ฒนาของธีการเกี่ยวกับการ
บังคับ ระเบี
ยบ ่วและประกาศต่
าง ยๆโดยการกำหนดเป้
เพื่อประโยชน์ใานการปฏิ
บัติงาน รวมถึ
งกำ�หนดนโยบายและวิ
มหาวิทยาลัย ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนด
จัดการหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
นโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดการหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น อนุมัติการตั้งงบประมาณ
ของมหาวิรายรั
ทยาลั
ย
บและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
ในปีพ.ศ.
งบประมาณ
พ.ศ. 2563
รับการจัดสรรงบประมาณจากรั
ในปีงบประมาณ
2563 มหาวิ
ทยาลัมหาวิ
ยได้รทบั ยาลั
การจัยได้ดสรรงบประมาณจากรั
ฐบาล จำฐ�บาล
นวนจำนวน
1,801.07 ล้านบาท
1,801.07
ล้
า
นบาท
และมี
ง
บประมาณเงิ
น
รายได้
ม
หาวิ
ท
ยาลั
ย
จำนวน
2,950.93
ล้
า
นบาท
สั
ด
ส่
ว
น
และมีงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำ�นวน 2,950.93 ล้านบาท สัดส่วนงบประมาณจากรัฐบาลต่องบประมาณ
กับ 37.90
: 62.10 มหาวิ
ทยาลัยและค่
มีรายได้
สิ้น
เงินรายได้งบประมาณจากรั
เท่ากับ 37.90 ฐ: บาลต่
62.10องบประมาณเงิ
มหาวิทยาลัยนมีรายได้
รายได้เท่ราวมทั
ง้ สิน้ 4,734.26
ล้านบาท
าใช้รวมทั
จา่ ย้ง4,221.1200
ล้าน
4,734.26 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย 4,221.1200 ล้านบาท ส่งผลให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายได้สูงกว่า
บาท ส่งผลให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 513.14 ล้านบาท
ค่าใช้จ่าย 513.14 ล้านบาท

รายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2559 - 2563
หน่วย : ล้านบาท
7,000
5,547.20
6,000
5,000
4,000
4,231.66
3,000
2,000
1,000
0
2559

5,055.47

5,219.84

5,289.14

4,304.27

4,394.01

4,357.00

4,221.12

2562

2563

2560
รายได้

2561
ค่าใช้จ่าย

4,734.26

แผนภูมิที่ 1 - 8 รายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2559 – 2563
ที่มา : งบแสดงผลการดำเนิ
แผนภูมิที่ 1นงาน
- 8 รายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2559 – 2563
ที่มา : งบแสดงผลการดำ�เนินงาน
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การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีมติสำ�คัญ ดังนี้
1. แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำ�สั่ง ที่ 39/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การจัดระเบียบ
และแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2559 ลงวันที่ 3
ตุลาคม 2559 เรื่อง การกำ�หนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคำ�สั่งหัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว
และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการโดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มคี �ำ สัง่ กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สกอ. 1441/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และ ที่ สกอ. 1320/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 ให้ผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา อธิการบดีหรือผูร้ กั ษาการแทนอธิการบดี และรอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คำ�สั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากตำ�แหน่งหน้าที่ และแต่งตั้งคณะบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา
และในการประชุมคณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครัง้ ที่ 23/2561 เมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2561
การประชุมลับ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมลับ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม
2562 และการประชุมลับ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทาน
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวัชรินทร์ กาสลัก ดำ�รงตำ�แหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตามมาตรา 27
แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า การดำ�เนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงขอ
ให้นำ�ความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป และสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้
นำ�ความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ แล้ว บัดนี้ ได้มพี ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ นายวัชรินทร์ กาสลัก ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตัง้ แต่วนั ที่ 15
มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 ตามประกาศสำ�นักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง แต่งตัง้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ลงวันที่ 17 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2563 ซึง่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 144 ง วันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว
2. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567
ในการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ 2563 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 ซึ่ง
มีสาระสำ�คัญโดยสรุป คือ ได้นำ�เสนอแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฉบับปรับปรุงใหม่ โดยเน้น OKRs และกำ�หนด
ให้มีการดำ�เนินงานอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในระดับมหาวิทยาลัย ในการระดมความคิดเห็นรวม
ทัง้ ทำ�ความเข้าใจร่วมกันในแต่ละ Platform ยุทธศาสตร์ทรี่ า่ งมาจากการรับฟังความคิดเห็นของผูบ้ ริหารส่วนงานและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยร่วมกันกำ�หนด Objective และ Key Result ในแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 3 Platform จากการ
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ระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละ Platform เป็น Platform Manager เป็นการศึกษารายละเอียดกำ�หนด
ค่าเป้าหมาย และตัวชีว้ ดั พร้อมคำ�อธิบายเพือ่ นำ�ไปถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบตั แิ ผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
บูรพา ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม นโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม แผนแม่บทประเทศ และยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปผลเป็นประเด็นยุทธศาสตร์สำ�คัญในรูปแบบ 3 platform ได้แก่
1) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการสร้างบุคลากรคุณภาพ สนองต่อความ ต้องการ
ของพื้นที่ภาคตะวันออก
2) การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พึ่งในการพัฒนาพื้นที่ ภาคตะวันออก
อย่างยั่งยืน
3) การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
3. การสรรหานายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามที่ได้มีประกาศสำ�นักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 144 ง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สำ�นักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดการ
ประชุม คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ ครัง้ ที่ 1/2563 เมือ่
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม พันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 ห้อง 2 อาคารอุดมศึกษา 1 สำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้น
ตอน และกำ�หนดปฏิทนิ ในการดำ�เนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานการประชุม และในการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ ครัง้ ที่ 2/2563 เมือ่
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม พันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 ห้อง 2 อาคารอุดมศึกษา 1 สำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในการตรวจสอบคุณสมบัติ
ข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำ�รงตำ�แหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย และคัดเลือกผูส้ มควรดำ�รงตำ�แหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
จากบัญชีรายชือ่ จากส่วนงาน จำ�นวนสิบสองคน และคัดเลือกและจัดทำ�ลำ�ดับรายชือ่ ผูส้ มควรดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจำ�นวนหนึ่งคน
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม
พ.ศ. 2563 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำ�เนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามความในมาตรา 21
(5) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ซึง่ มหาวิทยาลัยได้ด�ำ เนินการแจ้งไปยังสำ�นักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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4. การให้ปริญญากิตติมศักดิ์
ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครัง้ ที่ 12/2562 เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 ได้ให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ประจำ�ปีการศึกษา 2561 โดยมี ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกรรมการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำ�ปีการศึกษา
2561 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีศักดิ์และสิทธิ์ตามปริญญา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จำ�นวน 5 รายชื่อ ดังนี้
1.
			

ดร.สาวิตต์  โพธิวิหค
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2.
			

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรี

3.
			

นายกัมพล  ตันสัจจา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ

4.
			

นายเอกสิทธิ์  การคุณี
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรี

5.   นายเผด็จ  ภูอากาศ
			 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
5. กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2563 เมือ่ วันที่
19 มีนาคม พ.ศ. 2563 เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2563 จึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 โดยให้
มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึง่ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจำ�นวนไม่นอ้ ย
กว่าสิบสีค่ นแต่ไม่เกินยีส่ บิ คน ซึง่ สภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ให้กรรมการตามวรรคหนึง่
ทีไ่ ด้แต่งตัง้ จากผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งทีป่ รึกษาอธิการบดีทปี่ รึกษาหัวหน้าส่วนงาน กรรมการผูท้ รงคุณวุฒภิ ายในมหาวิทยาลัย
มีสดั ส่วนไม่เกินหนึง่ ในสีข่ องคณะกรรมการ ทัง้ หมด ให้มรี องอธิการบดี ซึง่ อธิการบดีมอบหมายคนหนึง่ เป็นเลขานุการ
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยบูรพา ดำ�เนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมติที่
ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม
พ.ศ. 2563 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โดย นายอดิศักดิ์
เกียรติไกรวัลศิริ เป็นประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาและสนับสนุนการดำ�เนิน
กิจการรวมทั้งจัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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6. ผลการดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
ตามแนวปฏิบตั สิ บื เนือ่ งจากพระราชบัญญัตกิ ารอุดมศึกษา 2562 ซึง่ ประกาศใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่
9/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ได้เห็นชอบแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน แล้วเห็นว่าเป็นการกำ�หนดแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 สภา
มหาวิทยาลัยบูรพาพึงดำ�เนินการ ดังนี้
1) สภามหาวิทยาลัยบูรพาต้องกำ�หนดงบประมาณหรือรายได้ของมหาวิทยาลัยบูรพาตามสมควร เพือ่ เป็น
ทุนการศึกษาให้แก่ผเู้ รียน เพือ่ ลดความเหลือ่ มลาํ้ ทางการศึกษา และต้องประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ ไป โดยเริม่ ตัง้ แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
2) สภามหาวิทยาลัยบูรพา ต้องจัดให้มปี ระมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้เรียน โดยมีกลไกในการส่งเสริม ตรวจสอบ
และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ
3) สภามหาวิทยาลัยบูรพา ต้องกำ�หนดให้มีข้อบังคับ ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยบูรพา และ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จาก
บุคคลซึง่ เป็นกลาง และได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวาง เพือ่ ทำ�หน้าทีต่ ามทีก่ �ำ หนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย
4) สภามหาวิทยาลัยบูรพา จะอนุมตั หิ ลักสูตรการศึกษาเพือ่ ให้มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดสอนได้นนั้ หลักสูตร
ดังกล่าวต้องมีมาตรฐานไม่ตาํ่ กว่าทีก่ �ำ หนดขัน้ ตาํ่ ด้านคุณภาพทีค่ ณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากำ�หนด และต้อง
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพ หรือทักษะอาชีวะขั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
และเพื่อพัฒนาสังคม
5) สภามหาวิทยาลัยบูรพา จะอนุมตั หิ ลักสูตรให้มหาวิทยาลัยฯ เปิดสอนต้องเป็นหลักสูตรการศึกษา โดย
ข้อเสนอแนะและความเห็นของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา และได้แจ้งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวต่อ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงแล้ว จึงเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวได้
6) สภามหาวิทยาลัยบูรพา ต้องออกระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้บุคลากรและผู้เรียนไปปฏิบัติงานใน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริง และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอื่น
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
7) ต้องดำ�เนินการแก้ไขปัญหาการดำ�เนินกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือการไม่
ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรง หรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการศึกษาอย่างร้ายแรง หรืออาจก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม ตามที่รัฐมนตรีแจ้งสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ดำ�เนินการ
8) ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ
อุดมศึกษาตามทีม่ หาวิทยาลัยฯ เสนอ การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกำ�หนด
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9) กำ�กับดูแลให้มหาวิทยาลัยฯ ดำ�เนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการออกข้อบังคับ
ว่าด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา ทั้งในระดับหลักสูตร
ส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัยโดยรวม
10) ต้องนำ�ผลการประเมินคุณภาพในมหาวิทยาลัยฯ รายงานให้ทราบไปพิจารณากำ�หนดแนวทางปรับปรุง
และพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยและแจ้งให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อ
เป็นข้อมูลสำ�หรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
11) ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหน่วยงานประเมินภายนอก โดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวาง หรือโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานในต่างประเทศ ที่คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกำ�หนดก็ได้
12) ต้องรับผิดชอบในความเสียหายทีม่ ผี ลกระทบต่อการเรียนการสอนหรือการสำ�เร็จการศึกษาของผูเ้ รียน
13) ห้ามนายกสภามหาวิทยาลัย/สถาบันและกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ใช้ตำ�แหน่งหน้าที่โดยทุจริต
ครอบงำ�ผู้เรียนให้กระทำ�หรือไม่กระทำ�การใด
ในปีงบประมาณ พ.ศ 2563 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำ�เนินการตาม
พระราชบัญญัตกิ ารอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ตามมติคณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครัง้ พิเศษ
ที่ 1/2563 เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563 และ
การประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยธรรมาภิบาล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. จัดทำ�ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ประกอบกับมาตรา
21 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม
พ.ศ. 2563 จึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยธรรมาภิบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม
พ.ศ. 2563

2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 12 ข้อ
13 และข้อ 14 สภามหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อ 12 ของข้อบังคับฯ ซึ่งกำ�หนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึง่ คน กรรมการผูท้ รงคุณวุฒไิ ม่นอ้ ยกว่าสองคนแต่ไม่เกิน
สี่คน และให้รองอธิการบดีที่กำ�กับดูแลงานด้านสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
และหัวหน้าสำ�นักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 21 (17) แห่งพระราช
รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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บัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 และตามข้อ 7 และ ข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการ
ประชุมครั้งพิเศษที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล				
รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)		
นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์			
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)		
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์ตำ�แย		
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง (ผู้ทรงคุณวุฒิ)		
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย			
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน					
นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท					
นายโกวิท อธิวัฒนกุล						

เป็นประธานกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นเลขานุการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และอำ�นาจเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานกิจการ
โดยทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดการศึกษา การดำ�เนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย การเงินและบัญชี
การบริหารงานบุคคล และให้รวมถึงหน้าที่และอำ�นาจ ดังต่อไปนี้
(1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ร่วมกับอธิการบดี ปรึกษาหารือ เพื่อกำ�หนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ความ
เห็นชอบเป็นประจำ�ทุกปี
(2) ให้ขอ้ เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย และหรืออธิการบดีในกรณีทเี่ ห็นว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ การกำ�กับ
ดูแลและให้การปฏิบตั งิ านคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัย และส่วนงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
(3) ส่งเสริมความเป็นอิสระของผูต้ รวจสอบบัญชีภายนอก และแนะนำ�สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจ
สอบภายในให้มคี วามเป็นอิสระ เทีย่ งตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน เพือ่
ให้ได้รายงานการตรวจสอบที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ได้
(4) ให้ความเห็นชอบแผนงานและแผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปีงบประมาณ แผนอัตรากำ�ลัง และ
แผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างครอบคลุมทั้งด้าน
การเงิน การบัญชี การปฏิบตั งิ าน การบริหารจัดการ รวมถึงการสอบทานความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ พร้อมทัง้
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานทุกด้าน
(5) ให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�ในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่ออธิการบดีใน
กรณีที่อธิการบดีร้องขอ
(6) ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำ�ปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำ�นักงานสภามหาวิทยาลัยตามวิธีการที่
คณะกรรมการตรวจสอบกำ�หนดโดยพิจารณาร่วมกับอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัย
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(7) สอบทาน นโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบและวิธปี ฏิบตั งิ านของมหาวิทยาลัยทีม่ ผี ลต่อการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน บัญชี การบริหารจัดการ การควบคุมภายในและกำ�กับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยเพือ่ ให้ขอ้ คิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีสิ่งที่สมควรแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา
(8) สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ให้รัดกุม มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานสากล และให้ข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย และหรืออธิการบดี
(9) กำ�หนดให้หน่วยงานชีแ้ จงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อกั ษรหรือเชิญให้ผปู้ ฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัย เข้าร่วม
การประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ชีแ้ จงหรือให้ขอ้ มูลด้วยวาจาตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจำ�เป็น
และสมควร เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มา
ให้ขอ้ มูลหรือได้รบั การเชิญถือว่าเป็นหน้าทีต่ อ้ งให้ความร่วมมือ ผูป้ ฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยผูใ้ ดละเลย เพิกเฉย ให้ถอื
เป็นความผิดวินัย การให้ข้อมูลไม่ตรงความจริงหรือบิดเบือนซ่อนเร้นข้อมูลโดยเจตนาหรือจงใจส่อไปในทางไม่สุจริต
ทำ�ให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยให้ถือเป็นความผิดวินัย
(10) ทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำ�หนด คำ�สั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การกำ�หนดอำ�นาจหน้าทีข่ องหน่วยตรวจสอบภายในเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยปีละครัง้ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่ามีความเหมาะสม
ทันสมัย และหน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอข้อจำ�กัด และจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุง
(11) ในการดำ�เนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอ�ำ นาจมอบหมายให้หวั หน้าหน่วยตรวจสอบภายในปฏิบตั งิ านอย่างใดอย่างหนึง่ หรือใช้ผลการปฏิบตั งิ าน
ของหน่วยตรวจสอบภายในเพือ่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอตามความจำ�เป็นในการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(12) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ คณะทำ�งาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ เพือ่ ทำ�การใด ๆ อันอยูใ่ นหน้าทีแ่ ละ
อำ�นาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
(13) เสนอแนะให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(14) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

3. แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10ข้อ 15 ข้อ 16
และข้อ 17 สภามหาวิทยาลัยจึงแต่งตัง้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ตามข้อ 15 ของข้อบังคับฯ กำ�หนด
ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่นอ้ ยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสีค่ น และให้รองอธิการบดีทก่ี �ำ กับดูแลงานด้านสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ ให้แต่งตัง้
ผู้ปฏิบัติงานสังกัดกองกฎหมายจำ�นวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 21 (17)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 และตามข้อ 7 และข้อ 15 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้
รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม				
พลตำ�รวจเอก ดร.ชาญวุฒิ วัชรพุกก์			
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
นายขจร จิตสุขุมมงคล					
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล		
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี			
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย				
นายศิพันธ์ หอมระรื่น
(ผู้ปฏิบัติงานสังกัดกองกฎหมาย)
นางสาวเบญจพร ยุติธรรมภิญโญ
(ผู้ปฏิบัติงานสังกัดกองกฎหมาย)

เป็นประธานกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นเลขานุการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมมีหน้าที่และอำ�นาจ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอร่างประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย และนิสติ พร้อมกลไกในการส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้สภามหาวิทยาลัย
ออกประมวลจริยธรรมดังกล่าว และเห็นชอบกลไกที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมเสนอ
(2) เสนอแนะการกำ�หนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีต่อผู้เรียน บุคลากร สังคม และประเทศโดยรวม
อย่างเป็นรูปธรรมต่อสภามหาวิทยาลัย
(3) เสนอแนะระบบและกลไกการกำ�กับดูแลด้านธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเพื่อให้มั่นว่า
มหาวิทยาลัย และบุคลากรยึดถือและปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ประกาศกำ�หนดต่อสภามหาวิทยาลัย
(4) เสนอแนะนโยบายด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบ
ทางสังคมแก่สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
(5) ติดตาม กำ�กับดูแล และประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายและหลักธรรมาภิบาลแล้วรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยเป็นประจำ�ทุกปี
(6) ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพือ่
ให้เกิดความตระหนัก เกิดสมรรถนะและสามารถนำ�ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
(7) ทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยธรรมาภิบาลทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัย
(8) ในการกำ�หนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณ คณะกรรมการธรรมา
ภิบาลและจริยธรรมถึงจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นจากผูป้ ฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัย นิสติ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่าง
กว้างขวาง
(9) เรียกให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารข้อมูล
ตามสมควร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(10) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ คณะทำ�งาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ เพือ่ ทำ�การใด ๆ อันอยูใ่ นหน้าทีแ่ ละ
อำ�นาจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
(11) เสนอแนะให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
(12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
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4. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 18 ข้อ 19
และข้อ 20 สภามหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามข้อ 18 ของข้อบังคับฯ กำ�หนด
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า
สองคนแต่ไม่เกินสี่คน และให้รองอธิการบดีที่กำ�กับดูแลงานด้านนโยบายและแผนเป็นเลขานุการ ให้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติ
งานสังกัดกองคลังและทรัพย์สิน จำ�นวน 1 คน และกองแผนงาน จำ�นวน 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ อาศัยอำ�นาจ
ตามความในมาตรา 21 (17) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 และตามข้อ 7 และข้อ 18 ของข้อ
บังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2553 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน
สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์			
ศาสตราจารย์ ดร.บุษยา วีรกุล			
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย		
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร กุโลภาส		
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
นางบุปผา ชวะพงษ์				
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา		
นายธนวัฒน์ ทองแก้ว (ผู้ปฏิบัติงานสังกัดกองคลังและทรัพย์สิน)
นางสาวเนาวรัตน์ ดรุณศรี
(ผู้ปฏิบัติงานสังกัดกองแผนงาน)

เป็นประธานกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นเลขานุการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และอำ�นาจ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะนโยบายการบริหารความเสีย่ งของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย เพือ่ พิจารณาประกาศ
กำ�หนดให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
(2) เสนอแนะระบบและกลไกการกำ�กับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงใน
มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
อธิการบดี

(4) สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อแนะนำ�แก่สภามหาวิทยาลัยและ

(5) นำ�เสนอแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย โดยแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
(6) พิจารณาความเสี่ยงที่สำ�คัญของมหาวิทยาลัยโดยเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้
อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ พร้อมทัง้ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำ�เนินงานเพือ่ ลดความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง
และเหมาะสมกับสภาวะดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
(7) ในการกำ�หนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนิสิตและผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างกว้างขวาง
รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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(8) เรียกให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผู้เกี่ยวข้อง มาชี้แจงให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารข้อมูล
ตามสมควร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำ�งาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อทำ�การใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และ
อำ�นาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(10) เสนอแนะให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
7. ผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยบูรพา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. 2550

อนุสนธิคำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง
การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2559
เรื่อง การกำ�หนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2559 และคำ�สั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ.
1441/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้มีคำ�สั่งให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยและ
คณะเป็นคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล และได้มี
การแต่งตั้งคณะบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา รายชื่อของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามคำ�สัง่ ของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ คำ�สัง่ กระทรวง ศึกษาธิการที่ สกอ. 1320/2561
สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์		
ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์				
ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ			
รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย			
รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์			
นายบุญปลูก ชายเกตุ					
พลตำ�รวจตรี ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์			
รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์			
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา		

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัยบูรพา ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 เพื่อกำ�กับดูแล
ให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าต่อไป ผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมาของคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยบูรพา ดำ�เนินการได้ปกติอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
มหาวิทยาลัยบูรพามีความก้าวหน้าในการดำ�เนินภารกิจต่าง ๆ รวมทั้งมีพัฒนาที่ดี ทั้งด้านการจัดการศึกษา ด้านการ
วิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในด้านการประกันคุณภาพได้ใช้
ระบบ EdPEx ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
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ในด้านการบริหารมีการออกข้อบังคับและการปรับปรุงระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงสร้างและการบริหาร
หน่วยงาน การบริหารงานบุคคล การแต่งตัง้ บุคคล การออกข้อบังคับอืน่ การเงินและการตรวจสอบ และการแสวงหา
รายได้ในภาพรวม มหาวิทยาลัยบูรพา มีการดำ�เนินงานตามปกติ มีระบบการบริหารงานที่ทำ�ให้มหาวิทยาลัยเจริญ
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี สิ่งที่มหาวิทยาลัยบูรพาจะต้องปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
พัฒนาเป้าหมายให้สมกับมหาวิทยาลัยหลักของ EEC ให้ประสบความสำ�เร็จ (สารมหาวิทยาลัยบูรพา ตุลาคม 2562,
4-13) และการพัฒนาบุคลากร และการยกระดับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 สำ�นัก
จัดอันดับ Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยเกณฑ์ในการจัดอันดับใน THE
World University Rankings 2021 ประกอบด้วยตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ 1) ด้านการสอน (Teaching : 5 indicators)
30% 2) ด้านการวิจัย (Research : 3 indicators) 30% 3) การได้รับการอ้างอิง (Citations : 1 indicator) 30%
4) ความเป็นนานาชาติ (International outlook : 3 indicators) 7.5% 5) รายได้จากการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge
transfer income) 2.5% โดย มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในด้านการเรียน
การสอน (Teaching) ได้รบั คะแนน 21.2 คะแนน และในภาพรวม (Overall Ranking) อันดับโลกที่ 1001+ ซึง่ ในการ
จัดอันดับในครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยของประเทศไทยติดอันดับ 17 แห่ง (https://www.buu.ac.th/news/frontend/
detail/153. 9 ธันวาคม 2563) และ World’s Universities with Real Impact (WURI) จัดให้มหาวิทยาลัยบูรพา
อยู่ในอันดับที่ 80 จากการจัดอันดับ 100 มหาวิทยาลัยนวัตกรรมปี 2020 (WURI 2020 : Global Top 100 Innovative Universities) เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ ซึ่งได้มีการประกาศผล
การจัดอันดับในการประชุมออนไลน์เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยบูรพายังอยู่ใน อันดับ
ที่ 23 จากการจัดอันดับ TOP 50 Industrial Application และ อันดับที่ 40 จาก TOP 50 Entrepreneurial Spirit.
(แหล่งที่มา https://www.buu.ac.th/news/frontend/detail/144. 8 ธันวาคม 2563)
ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) ในการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล รวมทั้งส่งเสริมกำ�กับดูแลให้
มหาวิทยาลัยบูรพาจัดการศึกษาอย่างได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ และมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เป็น
มหาวิทยาลัยที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ดังจะนำ�เสนอในหัวข้อต่อไปนี้

1. สถิติการประชุมของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา กำ�หนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้นที่ 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร (สำ�หรับห้องประชุมอาจจะมีเปลี่ยนแปลง) ในเดือนตุลาคม 2562
– กันยายน 2563 มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย จำ�นวน 13 ครั้ง มีระเบียบวาระการประชุมนำ�เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา จำ�นวน 293 เรื่อง โดยเฉลี่ยประชุมครั้งละ 22.54 เรื่อง ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับ เรื่องการบริหารงาน เรื่องการบริหารวิชาการ เรื่องการบริหารงานบุคคล เรื่อง การบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน เรื่องกฎหมาย (ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ) และเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) มีการประชุมรวม 13 ครั้ง โดยเฉลี่ยมี
กรรมการเข้าประชุม จำ�นวน 8 คน จาก 9 คน คิดเป็นร้อยละ 91.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 การประชุมที่มีไม่ตํ่า
รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) มีการประชุมรวม 13 ครั้ง
โดยเฉลี่ยมีกรรมการเข้าประชุม จำนวน 8 คน จาก 9 คน คิดเป็นร้อยละ 91.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80
การประชุมที่มีไม่ต่ำกว่ากรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 มีจำนวน 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 76.92
ซึง่ ต่ำกว่าาเกณฑ์
ร้อยละม ไม่
80ตดัํ่างกว่
นัน้ าร้สถิ
ตกิ ารเข้
มของคณะกรรมการปฏิ
ตั ิหน้า76.92
ทีแ่ ทนสภามหาวิ
ยาลัย ร้อยละ 80
กว่ากรรมการเข้
ร่วมประชุ
อยละ
80าประชุ
มีจำ�นวน
10 ครั้ง คิดเป็นร้อบยละ
ซึ่งตํ่ากว่าทเกณฑ์
ประจำปี
พ.ศ. 2563 บตั หิ น้าทีแ่ ทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดังนัน้ สถิบูตรกพา
ิ ารเข้
าประชุงบประมาณ
มของคณะกรรมการปฏิ
สถิติการประชุมประจาปีงบประมาณ 2563
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2. ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ�ปีงบประมาณ
2563
50

รายงานประจำปี พ.ศ. 2563

2.1  กำ�หนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ�ำ นาจและหน้าทีค่ วบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยตามมาตรา
21 แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ข้อ (1)  กำ�หนดนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2554 จำ�นวน 2 ส่วนงาน คือ คณะอัญมณี และสำ�นัก
หอสมุด
2) รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2554 จำ�นวน 2 ส่วนงานคือ คณะสหเวชศาสตร์ และ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
3) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และมอบให้มหาวิทยาลัย
ดำ�เนินการตามข้อ 8 (1) ของข้อบังคับฯ เพื่อให้ได้รายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
4) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับและเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
5) เห็นชอบเอกสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนงานตลอดจนผลการประเมินการดำ�เนินงานที่ผ่านมา
ของสำ�นักบริการวิชาการ และมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณากำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินงานของส่วนงาน
6) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�มหาวิทยาลัย
7) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ�ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัย
บูรพา มีมติให้คณะกรรมการแต่ละชุดที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เสนอร่างข้อบังคับฯ และข้อเสนอแนะต่อสภา
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มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
8) รั บ ทราบรายงานความก้ า วหน้ า การจั ด ทำ � (ร่ า ง) แผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ประจำ �
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
		

8.1) การกำ�หนดตัวชี้วัดย่อยในแต่ละ KR ควรสะท้อนผลลัพธ์ หรือผลสำ�เร็จที่มุ่งหวัง

8.2) ให้พจิ ารณาทบทวนการจัดกลุม่ มหาวิทยาลัย เพือ่ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ.2550 ซึ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
9) อนุมัติการยกเว้นค่ารักษาสภาพนิสิตทุกระดับการศึกษา กรณีนิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชา และ
มหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอน สำ�หรับภาคฤดูร้อน ของทุกส่วนงาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVIC-19)
2563

10) เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.
11) รับทราบ รายงานความก้าวหน้าการปรับโครงสร้างสำ�นักงานสภามหาวิทยาลัย
12) เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567

13) เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของคณะ
การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
14) มหาวิทยาลัยบูรพาได้เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระบบ World’s University with Real
Impact หรือ WURI เป็นระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่แตกต่างจาก QS Ranking หรือ Times Higher Education Ranking โดยระบบ WURI เน้นโครงการนวัตกรรม (Innovation Project) ในด้าน
		

14.1) การนำ�ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial application)

		

14.2) การส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial spirit)

		

14.3) การส่งเสริมคุณค่าทางจริยธรรม (Ethical value)

		

14.4) กระบวนการเคลื่อนย้ายนิสิต (Student mobility and openness)

โดยได้น�ำ ส่งข้อมูลเพือ่ เข้ารับการจัดอันดับไปเมือ่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 และผลการจัดอันดับได้ประกาศ
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ในอันดับที่ 80 จากการจัดอันดับ 100 มหาวิทยาลัย
นวัตกรรมปี 2020 และได้รับอันดับที่ 23 จากการจัดอันดับ TOP 50 Industrial Application และอันดับที่ 40 จาก
TOP 50 Entrepreneurial Spirit เสนอผลการจัดอันดับ World’s University with Real Impact
15) รับทราบการรายงานความคืบหน้าแผนการดำ�เนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาเขตสระแก้ว
16) ติดตามมติในประเด็นต่าง ๆ
17) เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ ดำ�เนินการทีเ่ ป็น
เลิศ EdPEx มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561
18) เห็นชอบรายงานผลการดำ�เนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2561
รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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2.2  กำ�หนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำ�นาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยตาม
มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ข้อ (2) ออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของ
มหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย ข้อ (9) ออกข้อบังคับวา ด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษา ข้อบังคับวาด้วยการวิจัย ข้อบังคับ วาด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พนักงาน
มหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง ยกเลิกคำ�สั่งฯ และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ในคณะกรรมการพิจารณากำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินงานของส่วนงาน ปัญหาทีต่ อ้ งการให้หวั หน้าส่วนงานแก้ไข และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหัวหน้าส่วนงาน ปี 2562
2) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ�ร่างข้อบังคับว่าด้วย
ธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2562
ปี 2562

3) คำ�สัง่ คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนสภาฯ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

4) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำ�นวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
บูรพา ปี 2562
5) คำ�สัง่ คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนสภาฯ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาผูส้ มควรดำ�รงตำ�แหน่ง
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2562
6) คำ�สัง่ คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนสภาฯ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาผูส้ มควรดำ�รงตำ�แหน่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2562
7) คำ�สัง่ คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนสภาฯ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาผูส้ มควรดำ�รงตำ�แหน่ง
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2562
8) คำ�สัง่ คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนสภาฯ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทำ�ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง ปี 2562
บูรพา

9) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัย

10) คำ�สัง่ คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนสภาฯ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองผูส้ มควร
ได้รับปริญญากิตติศักดิ์ ประจำ�ปีการศึกษา 2561 ปี 2563
ปี 2563

11) คำ�สัง่ คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนสภาฯ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบประจำ�มหาวิทยาลัย

12) สัง่ คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนสภาฯ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา ผูส้ มควรดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
13) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจำ�มหาวิทยาลัยแทนตำ�แหน่งที่ว่างลง ปี 2563
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14) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
การดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของผู้รักษาการแทนอธิการบดี ปี 2563
15) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับและเสนอนโยบาย
และยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
บูรพา

16) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

17) สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (จำ�นวน 4
คน) ปี 2563
18) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
2563

19) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน ปี

20) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา
21) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
การดำ�เนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ปี 2563
22) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของมหาวิทยาลัยสำ�หรับงวด
บัญชีประจำ�ปีงบประมาณ 2563 ปี 2563
23) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำ�นวยการสำ�นักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
24) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
บูรพา ประเภทผูท้ รงคุณวุฒิ จำ�นวน 4 ราย (แทนตำ�แหน่งทีว่ า่ ง) ปี 2563 คำ�สัง่ คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนสภาฯ
เรื่อง ยกเลิกคำ�สั่งฯ และขอแก้ไข
25) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แก้ไขคำ�สั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของผู้รักษาการแทนอธิการบดี ปี 2563
26) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้สมควรดำ�รง
ตำ�แหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
27) คำ�สัง่ คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนสภาฯ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาผูส้ มควรดำ�รงตำ�แหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
28) คำ�สัง่ คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนสภาฯ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาผูส้ มควรดำ�รงตำ�แหน่ง
คณบดีคณะเภสัชศสาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
29) คำ�สัง่ คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนสภาฯ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาผูส้ มควรดำ�รงตำ�แหน่ง
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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30) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่ง
เสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
31) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรดำ�รง
ตำ�แหน่งรองอธิการบดี ปี 2563
32) คำ�สัง่ คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนสภาฯ เรือ่ ง แต่งตัง้ กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
(แทนตำ�แหน่งที่ว่าง) และเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการ ปี 2563
33) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำ�แหน่งทาง
วิชาการ ปี 2563
34) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปี 2563
35) สัง่ คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนสภาฯ เรือ่ ง แก้ไขคำ�สัง่ ฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการกลัน่ กรองผูส้ มควร
ดำ�รงตำ�แหน่งรองอธิการบดี ปี 2563
36) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อ
เวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ปี 2563
37) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี ปี 2563 		
38) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง ยกเลิกคำ�สั่งฯ และแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการใน
กรรมการสภาวิชาการ ปี 2563
39) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติห น้ า ที่ แ ทนสภาฯ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการนโยบายวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
40) คำ�สัง่ คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนสภาฯ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทำ�รายงานประจำ�ปี พ.ศ.
2560-2563 (4 ปี) ปี 2563
41) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
42) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา
43) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
44) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้สมควรดำ�รง
ตำ�แหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
ปี 2563

45) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
46) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2563
47) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าสำ�นักงานสภามหาวิทยาลัย
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ปี 2563
48) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้สมควรดำ�รง
ตำ�แหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
49) คำ�สัง่ คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนสภาฯ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาผูส้ มควรดำ�รงตำ�แหน่ง
คณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
50) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
การดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี ปี 2563
51) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ปี 2563
52) คำ�สัง่ คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนสภาฯ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
53) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน
การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
54) คำ�สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
55) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำ�รุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2562
56) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์เชือ้ จุลนิ ทรียด์ ว้ ยเทคนิคแมสสเปก
โตรมิทรี่ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสหเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2562
57) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ และจาก
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
58) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำ�รุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำ�หรับนิสติ ทีเ่ ข้า
ศึกษาใหม่ หลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562
59) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนอบัติภัยสำ�หรับนิสิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
60) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562
61) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เป้าหมายการดำ�เนินงานของคณะวิทยาการสารสนเทศ ปัญหาที่
ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
62) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เป้าหมายการดำ�เนินงานของคณะแพทยศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการ
ให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะแพทยศาสตร์
63) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เป้าหมายการดำ�เนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปัญหาที่
ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
64) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรือ่ ง นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สำ�หรับคนพิการ ประจำ�ปีการศึกษา 2563 พ.ศ. 2562
รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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65) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรวมส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2562
66) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การยุบเลิกส่วนงาน พ.ศ. 2562
67) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรือ่ ง เป้าหมายการดำ�เนินงานของสำ�นักบริการวิชาการ ปัญหาทีต่ อ้ งการ
ให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อำ�นวยการสำ�นักบริการวิชาการ
68) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการยืน่ เสนอโครงการวิจยั เพือ่ ขอรับการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. 2563
69) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการใช้อาคารห้องประชุม ห้อง
บรรยาย ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563
70) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าบริการบำ�บัดรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
71) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
72) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าบริการบำ�บัดรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563
73) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำ�รุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2563
74) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมส่งเอกสารการศึกษา พ.ศ. 2563
75) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
76) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผลการดำ�เนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
77) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำ�รุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2563
78) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำ�รุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิต
ศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
79) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่า
ธรรมเนียมการสอบ TOEFL ITP ของวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2563
80) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำ�รุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
81) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการใช้อาคาร ห้องประชุม ห้อง
บรรยาย ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563
82) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าปรับสำ�หรับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ผิดสัญญาการเป็นนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
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83) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการสมนาคุณแก่ผู้มีอุปการะและบำ�เพ็ญประโยชน์ต่อกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
84) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรือ่ ง เป้าหมายการดำ�เนินงานของคณะรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์ ปัญหา
ที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
85) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เป้าหมายการดำ�เนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เและศิลปศาสตร์
86) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เป้าหมายการดำ�เนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการ
ให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
87) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เป้าหมายการดำ�เนินงานของคณะเทคโนโลยีทางทะเล ปัญหาที่
ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
88) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำ�ปีการศึกษา 2561
2563

89) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการดำ�เนินงานด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พ.ศ.
90) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาของนิสิต พ.ศ. 2563

2563

91) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.
92) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563
93) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมส่งเอกสารการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

94) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรือ่ ง นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สำ�หรับคนพิการ ประจำ�ปีการศึกษา 2564 พ.ศ. 2563
95) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เป้าหมายการดำ�เนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปัญหาที่
ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
96) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เป้าหมายการดำ�เนินงานของคณะโลจิสติกส์ ปัญหาที่ต้องการให้
แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะโลจิสติกส์
97) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำ�รุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิต
ศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะพยาบาลศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
98) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. 2563
2.3  กำ�หนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ�ำ นาจและหน้าทีค่ วบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยตามมาตรา
21 แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ข้อ (3) อนุมตั กิ ารจัดตัง้ การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 9 รวมทัง้ การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานดังกล่าว โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เห็นชอบให้
ดำ�เนินการควบรวมวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อ
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วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 อนุมัติให้ยุบโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของคณะศึกษาศาสตร์
และมอบให้มหาวิทยาลัยแจ้งให้กรมอาชีวศึกษาทราบต่อไป
2.4  กำ�หนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ�ำ นาจและหน้าทีค่ วบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยตามมาตรา
21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ข้อ (12)  ออกข้อบังคับวาด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1) รับทราบแผนการดำ�เนินงานการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
2) รับทราบกรณีการต่อสัญญาจ้างสัญญาพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย จะต้องมีการวิเคราะห์ภาระ
งาน พร้อมทั้งสถานะทางการเงินของส่วนงาน
3) ดำ�เนินการทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านและการต่อสัญญาจ้าง พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย ในกรณีการต่อสัญญาจ้างและลูกจ้างมหาวิทยาลัย
4) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน
5) เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2.5  กำ�หนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ�ำ นาจและหน้าทีค่ วบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยตามมาตรา
21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ข้อ (13) กำ�หนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหา
รายได้จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น ข้อ (14) ออกข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การ
พัสดุและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ข้อ (16) ออกระเบียบว่าด้วยการแบ่งรายได้ที่ได้จากการหาประโยชนจาก
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำ�รุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2563
2) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมส่งเอกสารการศึกษา พ.ศ. 2563
3) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่าย
เงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
4) เห็นชอบ (ร่าง) ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการยืน่ เสนอโครงการ
วิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. 2563
5) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าบริการบำ�บัดรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
6) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำ�รุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2563
7) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิต
ศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
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8) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการ
เก็บเงินค่าธรรมเนียมการสอบ TOEFL ITP ของวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2563 เนือ่ งจากวิทยาลัยนานาชาติ
ได้ปรับรูปแบบการจัดสอบ TOEFL ITP เป็นลักษณะบริการวิชาการ
9) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน การใช้อาคาร
ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563
10) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าบริการบำ�บัดรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 5)
11) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำ�รุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
2.6  กำ�หนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ�ำ นาจและหน้าทีค่ วบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยตามมาตรา
21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ข้อ (4) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้น
สูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้
1) อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำ�ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 จำ�นวน 203 คน ครั้งที่ 2
2) อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและ
ภาคพิเศษ ประจำ�ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 จำ�นวน 3,252 คน ซึ่งสำ�เร็จ
การศึกษาระหว่างวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)
3) อนุมตั กิ ารให้ปริญญาแก่ผสู้ �ำ เร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาค
พิเศษ ประจำ�ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
จำ�นวน 799 คน
4) อนุมัติ การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำ�ปีการศึกษา 2561 จำ�นวน 5 รายชื่อ
5) อนุมัติ การให้ปริญญาแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและ
ภาคพิเศษ ประจำ�ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา
2562 จำ�นวน 666 คน
6) อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำ�ภาคการ
ศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 จำ�นวน 4,567 คน
7) อนุมัติการสำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 จำ�นวน 4 คน
2.7 กำ�หนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำ�นาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามมาตรา
21 แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ข้อ (5) พิจารณาดำ�เนินการเพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 19 (2) อธิการบดี
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ ดังนี้
รายงานประจำ�ปี 2563
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คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 15
ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำ�เนินการ เพื่อขอทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามความในมาตรา 21
(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ซึ่งมหาวิทยาลัยดำ�เนินการเสนอทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
แต่งตัง้ แต่งตัง้ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ ไปยังสำ�นักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรียบร้อยแล้ว
2.8 กำ�หนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำ�นาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามมาตรา
21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ข้อ (6) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ     
รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ข้อ (7) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และหัวหน้าสวนงานตามมาตรา 9 (3)
และ (4) ข้อ (8) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภาวิชาการ ดังนี้
1) อนุมัติการกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ จำ�นวน 22 ราย ดังนี้
		 1.1 อนุมัติการกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ ตำ�แหน่งศาสตราจารย์ จำ�นวน 1 ราย ซึ่งเป็น
ศาสตราจารย์ คนที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (วันที่กองบริการการศึกษารับเอกสาร
ฉบับปรับปรุงครั้งสุดท้าย)
		 1.2 อนุมตั กิ ารกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ ตำ�แหน่งรองศาสตราจารย์ จำ�นวน 1 ราย และตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำ�นวน 20 ราย
2) อนุมตั กิ ารกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ จำ�นวน 18 ราย คือ ตำ�แหน่งรองศาสตราจารย์ จำ�นวน 3 ราย
และอนุมัติการกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการตำ�แหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำ�นวน 15 ราย
3) อนุมัติการกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ จำ�นวน 15 ราย ตำ�แหน่งรองศาสตราจารย์ จำ�นวน 3 ราย
และตำ�แหน่งรองศาสตราจารย์ จำ�นวน 12 ราย
4) อนุมัติการกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ จำ�นวน 20 ราย การกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ ตำ�แหน่ง
ศาสตราจารย์ จำ�นวน 1 ราย การกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ จำ�นวน 5 ราย และการกำ�หนด
ตำ�แหน่งทางวิชาการ ตำ�แหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำ�นวน 14 ราย
5) อนุมัติการกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ จำ�นวน 16 ราย การกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ ตำ�แหน่ง
รองศาสตราจารย์ จำ�นวน 3 ราย อนุมัติการกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ ตำ�แหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำ�นวน 13
ราย
6) อนุมตั กิ ารกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ จำ�นวน 26 ราย คือ การกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ ตำ�แหน่ง
รองศาสตราจารย์ จำ�นวน 4 ราย อนุมัติการกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ ตำ�แหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำ�นวน 22
ราย
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อนุมัติการกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563

2.9 กำ�หนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำ�นาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามมาตรา
21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ข้อ (10) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวม
ทัง้ การปรับปรุง การยุบรวมหรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา ข้อ (11) อนุมตั กิ ารรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษา
ร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่น ดังนี้
2.9.1 ด้านการศึกษา
		 1) อนุมตั ปิ รับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2563-2565 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�มหาวิทยาลัย
		 2) อนุมัติเปิดรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
		 3) อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะการจัดการและการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
		

4) อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. 08) จำ�นวน 2 หลักสูตร

		 5) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ�หลักสูตร (สมอ. 08)
จำ�นวน 9 หลักสูตร
		 6) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ�หลักสูตร (สมอ. 08)
จำ�นวน 13 หลักสูตร
		 7) อนุมัติการขอปิดแบบสมบูรณ์ (ยกเลิก) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ง
แวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์
		 8) อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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		 9) อนุมัติการขอปรับแผนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำ�ปีการศึกษา 2563
		 10) อนุมัติหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
		 11) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ�หลักสูตร (สมอ. 08)
จำ�นวน 7 หลักสูตร
		 12) อนุมัติการขอปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2563
		 13) อนุมัติการขอปิดแบบสมบูรณ์ (ยกเลิก) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 วิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการปัญญา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
		 14) อนุมตั กิ ารปรับรูปแบบของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เป็นหลักสูตร ปริญญาตรี (4 ปี)
		 15) อนุมัติการปรับรูปแบบของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562 เป็น หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
		 16) อนุมตั หิ ลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
		 17) อนุมตั กิ ารปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี 2559 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
		 18) อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) ฉบับปี 2559 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
		 19) รับทราบและอนุมตั กิ ารขอปิดแบบสมบูรณ์ (ยกเลิก) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2563
		 20) อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
		 21) อนุมัติการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจ
และการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการ
ศึกษา 2563
		 22) อนุมตั กิ ารขอปิดแบบสมบูรณ์ (ยกเลิก) หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิตหิ ลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
		 23) อนุมัติการปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
62

ANNUAL REPORT 2020
BURAPHA UNIVERSITY

2563 เป็นต้นไป
		 24) อนุมัติการขอยกเลิก (ปิดแบบสมบูรณ์) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
มหาวิทยาลัยบูรพา
		 25) อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) การปรับแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
		 26) อนุมตั หิ ลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
		 27) อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
		 28) อนุมตั กิ ารปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ ฉบับปี 2559
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
		 29) ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ�หลักสูตร
(สมอ. 08) จำ�นวน 6 หลักสูตร
		 30) อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. 08) จำ�นวน 2 หลักสูตร การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ฉบับปี 2559 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาศิลปศึกษา ฉบับปี 2559 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
		

31) อนุมัติหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี 2564

		 32) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ�หลักสูตร (สมอ. 08)
จำ�นวน 7 หลักสูตร
		 33) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
		 34) อนุมัติการเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
จิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
		 35) อนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี อัจฉริยะ
(4 ปี) และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
		 36) อนุมตั กิ ารเปิดรับนิสติ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์
ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (4 ปี) และหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
		 37) อนุ มั ติ ก ารปรั บ แผนการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ปี ก ารศึ ก ษา 2563-2566 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายงานประจำ�ปี 2563
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		 38) อนุมัติยกเลิก (ปิดแบบสมบูรณ์) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
		

39) การอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. 08) จำ�นวน 2 หลักสูตร

		 40) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ�หลักสูตร (สมอ.08)
จำ�นวน 4 หลักสูตร
2.9.2 ด้านการบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส่วนงานของมหาวิทยาลัยบูรพากับต่างประเทศ ดังนี้
ญี่ปุ่น

		

1) เห็นชอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ Ehime University ประเทศ

		 2) เห็นชอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนานาชาติและ Universitas Gadjah
Mada สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
		 3) เห็นชอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ Commissariat à l’énergie atomique et aux
énergies alternatives (CEA) สาธารณรัฐฝรั่งเศส
		

4) เห็นชอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ NHN DiQuest Inc. สาธารณรัฐเกาหลี

		

5) เห็นชอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ Asian Institute of Technology (AIT) ประเทศไทย

		

6) เห็นชอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ NHN DiQuest Inc. สาธารณรัฐเกาหลี

		 7) เห็นชอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์และ Hue University of
Medicine and Pharmacy
		 8) เห็นชอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันศึกษา จาก
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 3 แห่ง
		 9) เห็นชอบร่างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ Kanda
University of International Studies
		 10) เห็นชอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์และ Hue University of
Medicine and Pharmacy
		 11) เห็นชอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและสถาบันการศึกษาต่าง
ประเทศ จำ�นวน 3 ฉบับ ดังนี้
		
อินโดนีเซีย
		

11.1 (ร่าง) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ และ Binus University สาธารณรัฐ
11.2 (ร่าง) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ และ University of Surakarta

		 11.3 (ร่ า ง) ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งคณะพยาบาลศาสตร์ แ ละ Saku University ประเทศญี่ปุ่น
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		 12) เห็นชอบ (ร่าง) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา
กับ Seoul University of Science and Technology สาธารณรัฐเกาหลี
		 13) เห็นชอบ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ ดังนี้
		
13.1 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลีย่ น (Agreement for Academic
Exchange and Cooperation)
			
pellier
Pte Ltd

13.2 ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนิสิต (Agreement for Student Exchange Program)

		

14) เห็นชอบ บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และ University of Mont-

		

15) เห็นชอบ บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และ Trimble (SEA)

		 16) เห็นชอบ บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนานาชาติและ Trisakti Institue of
Transportation and Logistics

2.10 กำ�หนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ�ำ นาจและหน้าทีค่ วบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยตามมาตรา
21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ข้อ (15) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบ
ประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
1) เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดทำ�งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย(เพิม่ เติม) ประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2) เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการจัดทำ�งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3) เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการจัดทำ�งบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4) การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานประจำ�ปี 2563
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5) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6) รับทราบ มาตรการในการแก้ปัญหารายรับ-รายจ่าย ในระยะยาว และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย
ดำ�เนินการตามแนวทางแก้ไขสถานการณ์ ดังนี้
		

6.1 ควบรวมหน่วยงานที่ซํ้าซ้อน

		

6.2 ปรับประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ

		 6.3 ร่วมมือกันเพื่อลดความซํ้าซ้อนและพัฒนาสิ่งใหม่ เช่น ชุดวิชาออนไลน์ ลดการลงทุนใน Fixed
Assets และพัฒนาระบบ IT เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
7) รับทราบ รายงานผลการดำ�เนินงานด้านการเงินของส่วนงาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2562 และมีข้อ
เสนอแนะให้กองคลังและทรัพย์สินรายงานผลการดำ�เนินงานด้านการเงินจากแหล่งเงินรายได้ ที่มาจากพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
8) รับทราบ รายงานผลการดำ�เนินงานช่วงปีงบประมาณ 2555 – 2562 ให้เปรียบเทียบประมาณการราย
จ่ายกับรายจ่ายจริง กรณีเงินงบประมาณแผ่นดิน ว่าใช้จ่ายจริงเทียบกับมติของคณะรัฐมนตรี
2.11  กำ�หนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ�ำ นาจและหน้าทีค่ วบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยตามมาตรา
21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ข้อ (17)  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำ�การใด ๆ อันอยู่ในอำ�นาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอำ�นาจให้
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคล ดังกล่าวทำ�การแทนแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
		 1) เลขที่คำ�สั่ง 00041/2562 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ�ร่างข้อ
บังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา
		 2) เลขที่คำ�สั่ง 00044/2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้สมควรดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
		 3) เลขที่คำ�สั่ง 00045/2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้สมควรดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
		 4) เลขที่คำ�สั่ง 00046/2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้สมควรดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา
		 5) เลขที่คำ�สั่ง 00047/2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ�ร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง
		 6) เลขทีค่ �ำ สัง่ 0002/2563 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรอง
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติศักดิ์ ประจำ�ปีการศึกษา 2561
		
มหาวิทยาลัย

7) เลขทีค่ �ำ สัง่ 0003/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบประจำ�

		 8) เลขที่คำ�สั่ง 0004/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้สมควรดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสำ�นักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
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		 9) เลขที่คำ�สั่ง 0006/2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของผู้รักษาการแทนอธิการบดี
		 10) เลขที่คำ�สั่ง 0007/2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับและเสนอ
นโยบายและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
		

11) เลขทีค่ �ำ สัง่ 0011/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการเรือ่ งร้องเรียน

		 12) เลขที่คำ�สั่ง 0013/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลการดำ�เนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน
		

13) เลขที่คำ�สั่ง 0016/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล

		 14) เลขที่คำ�สั่ง 0017/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แก้ไขคำ�สั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของผู้รักษาการแทนอธิการบดี
		 15) เลขที่คำ�สั่ง 0019/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้สมควรดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
		 16) เลขที่คำ�สั่ง 0020/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้สมควรดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
		 17) เลขที่คำ�สั่ง 0021/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้สมควรดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
		 18) เลขที่คำ�สั่ง 0022/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้สมควรดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
		 19) เลขที่คำ�สั่ง 0023/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
		 20) เลขที่คำ�สั่ง 0024/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผู้สมควรดำ�รงตำ�แหน่งรองอธิการบดี
		 21) เลขที่คำ�สั่ง 0025/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา (แทนตำ�แหน่งที่ว่าง) และเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการ
		
ทางวิชาการ

22) เลขทีค่ �ำ สัง่ 0026/2563 ลงวันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาตำ�แหน่ง

		 23) เลขที่คำ�สั่ง 0028/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แก้ไขคำ�สั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผู้สมควรดำ�รงตำ�แหน่งรองอธิการบดีแก้ไขลำ�ดับที่ ๔) เดิม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ เป็น ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
		 24) เลขที่คำ�สั่ง 0029/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ

รายงานประจำ�ปี 2563
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		 25) เลขทีค่ �ำ สัง่ 0034/2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แต่งตัง้ คณะกรรมการนโยบายวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
		 26) เลขที่คำ�สั่ง 0035/2563 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ�รายงาน
ประจำ�ปี พ.ศ. 2560-2563 (4 ปี)
		 27) เลขที่คำ�สัง่ 0039/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร
ดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
		 28) เลขที่คำ�สั่ง 0041/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และจริยธรรม
		

29) เลขทีค่ �ำ สัง่ 0042/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

		 30) เลขทีค่ �ำ สัง่ 0044/2563 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาผูส้ มควร
ดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
		 31) เลขทีค่ �ำ สัง่ 0045/2563 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาผูส้ มควร
ดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
		 32) เลขที่คำ�สั่ง 0046/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี
2.12 กำ�หนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ�ำ นาจและหน้าทีค่ วบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยตามมาตรา
21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ข้อ (18) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
อธิการบดีและหัวหน้าสวนงานตามมาตรา 9 (3) และ (4)
		 1) รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานรอบ 6 เดือน ของอธิการบดี (สิงหาคม พ.ศ. 2562 – มกราคม
พ.ศ. 2563) และที่ประชุมให้นำ�เสนอแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ปรับปรุงใหม่ โดยเน้น OKRsเป็นสำ�คัญ และ
เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
		 2) รับทราบรายงานบทสรุปผู้บริหาร ของรายงานการส่งมอบงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา
		 3) เห็นชอบเอกสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนงานตลอดจนผลการประเมินการดำ�เนินงาน
ที่ผ่านมาฯ ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณากำ�หนดเป้าหมายการ
ดำ�เนินงานของส่วนงานดำ�เนินการต่อไป
		 4) เห็นชอบเอกสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนงานตลอดจนผลการประเมินการดำ�เนินงานที่
ผ่านมาฯ ของคณะรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์ และมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณากำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินงาน
ของส่วนงานดำ�เนินการต่อไป พร้อมทัง้ ให้น�ำ เรือ่ ง แนวทางการแก้ปญ
ั หาของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจมาประกอบการ
พิจารณากำ�หนดเป้าหมายด้วย
		 5) เห็นชอบเอกสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนงานตลอดจนผลการประเมินการดำ�เนินงานที่
ผ่านมาฯ ของคณะเทคโนโลยีทางทะเลและมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณากำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินงานของ
ส่วนงานดำ�เนินการต่อไป
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		 6) เห็นชอบเอกสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนงานตลอดจนผลการประเมินการดำ�เนินงานที่
ผ่านมาฯ ของคณะเทคโนโลยีทางทะเลและมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณากำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินงานของ
ส่วนงานดำ�เนินการต่อไป
		 7) เห็นชอบเอกสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนงานตลอดจนผลการประเมินการดำ�เนินงานที่
ผ่านมาฯ ของคณะเทคโนโลยีทางทะเลและมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณากำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินงานของ
ส่วนงานดำ�เนินการต่อไป
		 8) รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2554 คือ คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาการ
สารสนเทศ
		 9) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เป้าหมายการดำ�เนินงานของคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ ปัญหาทีต่ อ้ งการให้แก้ไข และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์
		 10) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เป้าหมายการดำ�เนินงานของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
		 11) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เป้าหมายการดำ�เนินงานของคณะเทคโนโลยี
ทางทะเล ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดี คณะเทคโนโลยีทางทะเล
		 12) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรือ่ ง เป้าหมายการดำ�เนินงานของ คณะเภสัชศาสตร์
ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดี คณะเภสัชศาสตร์
		 13) เห็นชอบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำ�ปี พ.ศ. 2564
		 14) เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการติดตาม และประเมินผลการดำ�เนินงานของส่วนงานและการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดระเบียบแก้ไขปัญหา
ธรรมาภิบาล การประเมินหัวหน้าส่วนงาน เพื่อกระตุ้นและกำ�กับให้หัวหน้าส่วนงานได้จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธร
รมาภิบาลรวมทั้งการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำ�เนินการกระบวนการ
ประเมินหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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วัน เดือน ปี

การประเมินหัวหน้าส่วนงาน

9 ตุลาคม 2562
25 พฤศจิกายน 2562
11 ธันวาคม 2562
15 มกราคม 2562
5 กุมภาพันธ์ 2563
11 กุมภาพันธ์ 2563
18 มีนาคม 2563
30 มีนาคม 2563
9 เมษายน 2563
29 เมษายน 2563
24 เมษายน 2563
28 พฤษภาคม 2563
8 มิถุนายน 2563
21 กันยายน 2563
25 กันยายน 2563

ผู้อำ�นวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด
คณบดีคณะอัญมณี
คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริการวิชาการ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผลการดำ�เนินการ

เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

คำ�สั่งแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2563
ลำ�ดับ

1

ลงวันที่

3

00042/2563 28 พฤศจิกายน
2562
00043/2562 28 พฤศจิกายน
2562
0001/2563 7 มกราคม 2563

4

0008/2563

5

0009/2563

6

0010/2563

7

0012/2563

8

0015/2563

9

0027/2563

2
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เลขที่คำ�สั่ง

เรื่อง

แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา
แต่งตั้งผู้อำ�นวยการสถาบัน
ภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา
แต่งตั้งผู้อำ�นวยการสำ�นัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
19 มีนาคม 2563
แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
19 มีนาคม 2563
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรอง
อธิการบดี
19 มีนาคม 2563
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วย
อธิการบดี
30 เมษายน 2563 แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
21 พฤษภาคม 2563 แต่งตั้งผู้อำ�นวยการสำ�นักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
19 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรอง
อธิการบดี
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วันที่กำ�หนด

16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่
15 ธันวาคม 2566
16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่
15 ธันวาคม 2566
15 มกราคม 2563 ถึงวันที่
14 มกราคม 2567
1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่
30 เมษายน 2567
4 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
4 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่
30 เมษายน 2567
1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที
31 พฤษภาคม 2567
19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ลำ�ดับ

เลขที่คำ�สั่ง

ลงวันที่

เรื่อง

วันที่กำ�หนด

10 0030/2563 1 กรกฎาคม 2563

แต่งตั้งรองอธิการบดี

1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

11 0031/2563 1 กรกฎาคม 2563

แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรอง
อธิการบดี
แต่งตั้งคณบดีคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา
แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยี
ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา
แต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าสำ�นักงาน
สภามหาวิทยาลัย

1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

12 0036/2563 19 สิงหาคม 2563
13 0037/2563 19 สิงหาคม 2563
14 0038/2563 19 สิงหาคม 2563
15 0043/2563 11 กันยายน 2563

24 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่
23 ตุลาคม 2567
24 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่
23 ตุลาคม 2567
22 พฤศจิกายน 2563 ถึงวัน
ที่
21 พฤศจิกายน 2567
11 กันยายน 2563

2.13  กำ�หนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ�ำ นาจและหน้าทีค่ วบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยตามมาตรา
21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ข้อ (19)  รับรองรายงานประจำ�ปีของมหาวิทยาลัย และ
เสนอรายงานประจำ�ปีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว ตามมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.
2563
2.14  กำ�หนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ�ำ นาจและหน้าทีค่ วบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยตามมาตรา
21 แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ข้อ (20)  ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ เกีย่ วกับกิจการของมหาวิทยาลัย
ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
		 1) รับทราบ โครงการการประชุมสัญจรของสภามหาวิทยาลัยบูรพากับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
		 2) รับทราบ โครงการการประชุมสัญจรของสภามหาวิทยาลัยบูรพากับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
		 3) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการดำ�เนินงานในปีงบประมาณ 2563 ของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย โดยสำ�นักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการการประชุมสัญจร
ของสภามหาวิทยาลัยบูรพากับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และ
วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อรับทราบรายงานความคืบหน้าแผนการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 และสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ดังนี้
รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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1. มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี
การจั ด การประชุ ม สั ญ จรของสภามหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา กั บ ผู้
บริหารมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี ตามมติที่ประชุมฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยกำ�หนดให้มีการประชุมสัญจรของสภา
มหาวิทยาลัยบูรพากับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2563
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยาเขตจันทบุรี นำ�เสนอผลการดำ�เนินงานตาม
แผนงานและแผนพัฒนาความต้องการด้านต่าง ๆ รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคต่อสภามหาวิทยาลัย และให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน
สภามหาวิทยาลัยบูรพา เสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อผลการดำ�เนิน
งานของวิทยาเขตจันทบุรีต่อไป
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2. มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว
สำ�นักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการ การประชุม สัญจร
ของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับผู้
บริหารมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว โดยกำ�หนดให้มีการประชุมสัญจรของสภามหาวิทยาลัยบูรพา
กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ใน
วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2563 เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และแนวทางการแก้ปัญหา
ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับฟัง
ปัญหาแนวทางปฏิบัติและแผนพัฒนารวมทั้งนโยบายการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะความคิด
เห็นด้านนโยบายและประสบการณ์ในทุก ๆ ด้าน กำ�หนดเป็นนโยบาย
ในการดำ�เนินการบนพื้นฐานของศักยภาพที่วิทยาเขตสระแก้ว มีความ
พร้อม และพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพให้เหมาะสม กับการปฏิบัติ
ตามภารกิจ ตามยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสระแก้วที่กำ�หนดไว้ และนำ�
ไปพัฒนาวิทยาเขตสระแก้ว ให้ก้าวไกลต่อไป

รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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3. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ�ปี          
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) : การประเมินตนเอง
ตารางที่ 2-1 ประสิทธิผลของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ในปีงบประมาณ 2562

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
2. การประชุมสภามหาวิทยาลัย
3. การวางแผนและระบบงานของสภามหาวิทยาลัย
4. บทบาทของคณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
5. การดำ�เนินงานตามอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
6. การส่งเสริมและกำ�กับดูแลตามหลักธรรมาภิบาล
7. การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล
8. ประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัย

จำ�นวน
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
ผู้ประเมิน (ระบบ 5 แต้ม) ประสิทธิผล

9
9
9
9
9

4.71
4.57
3.71
4.11
4.20

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

9
9
9

4.31
4.37
4.29

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2-1 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.
2550 และภารกิจเฉพาะหน้าทีค่ ณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมายให้จดั ระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลใน
มหาวิทยาลัยบูรพาและเร่งดำ�เนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการ
ประเมินของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 3 ลำ�ดับ พบว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.71 รองลงมาเป็นองค์ประกอบของการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 ลำ�ดับที่ 3 องค์ประกอบของการจัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาธรรมาภิบาล อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.37 ตามลำ�ดับ และพบว่าองค์ประกอบของการวางแผนและระบบงาน
ของสภามหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.71 มีคะแนนน้อยที่สุด
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มหาวิทยาลัยบูรพา : มหาวิทยาลัยหลักใน EEC
มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เพือ่ ประกาศตัวเป็นเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC โดยมีภารกิจหลักในการขับเคลือ่ น พัฒนากำ�ลังคนสู่ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย ตามนโยบายโมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) จึงทำ�ให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างคณะทำ�งาน
ประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) บริษทั มิตซูบชิ ิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่
ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด และมหาวิทยาลัยบูรพา ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ หรือ EECMITSUBISHI-BUU Automation Park เพื่อเป็นแหล่งการจัดการศึกษาด้านระบบอัตโนมัติสำ�หรับบุคลากรจากภาค
อุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไป รวมถึงเป็นแหล่งบริการและออกแบบทางด้านระบบอัตโนมัติเพื่อบ่มเพาะให้เกิด
บุคลากรด้าน System Integrator ผ่านการบริหารงานโดยคณะกรรมการนโยบาย EEC Automation Park (Steering
Committee) ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
เป็นประธานคณะกรรมการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก EEC-HDC สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ประธาน
กลุม่ TARA กรรมการบริหารบริษทั มิตซูบชิ ฯิ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นทีป่ รึกษา และมีกรรมการประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการและภาคเอกชนทีด่ �ำ เนินการด้านระบบอัตโนมัตแิ ละหุน่ ยนต์ในพืน้ ที่ EEC หรือ
EEC Automation and Robotics Network ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการทำ�ความร่วมมือกับ กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กระทรวงแรงงานในการจัดหาบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมทัง้ ทีศ่ นู ย์ EEC-MITSUBISHI-BUU Automation Park
และศูนย์ฝึกอบรมเครือข่าย และยังเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมมือ โดยปัจจุบันมีบริษัทที่มาร่วมดำ�เนินงาน
จำ�นวนกว่า 10 บริษัท เช่น บริษัท มิตซูบิชิ แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) บริษทั ออโต ไดแด็กติก จำ�กัด บริษทั คิว เวฟ ซิสเต็มส์ จำ�กัด บริษทั ทีเคเค คอร์ปอเรชัน่
จำ�กัด เป็นต้น ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนี้ จะก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่โมเดล
ไทยแลนด์ 4.0 หรืออุตสาหกรรม 4.0 ได้รวดเร็วขึ้น ผ่านการดำ�เนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

โครงการเพิ่มพูนความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการ SMART STEMS ในกลุ่มนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ความสามารถทางภาษาอังกฤษถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการดึงดูดนักลงทุนนานาชาติ ในขณะเดียวกันการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นการส่งเสริมให้เป็นแรงงานที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมและการท่องเทีย่ วทีม่ โี อกาสในการติดต่อสือ่ สารกับคนต่างชาติสงู แรงงานทีม่ ี
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษจะมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าทำ�ตำ�แหน่งงานที่ดีและได้รับเงินเดือนที่สูงกว่า สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โครงการเพิ่มพูนความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการ
SMART STEMS ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้ดำ�เนินกิจกรรมตามกระบวนยกระดับศักยภาพทางด้าน
ภาษาอังกฤษ โดยกำ�หนดเป็น 4 กิจกรรมย่อยและดำ�เนินการในรูปแบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ดังแสดงใน
แผนภาพ การดำ�เนินกิจกรรมทำ�ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผูผ้ ลิต (สถาบันอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกกว่า
รายงานประจำ�ปี 2563
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40 แห่ง) และผู้ใช้บัณฑิต (สถานประกอบการในเขตอีอีซี) รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทางด้านการศึกษา
(ฟุลไบร์ท ประเทศไทย, สำ�นักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา)
กิจกรรมย่อยของโครงการ
เพิ่ ม พู น ความสามารถทางภาษา
อังกฤษ ในสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อ
รองรั บ การเติ บ โต ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

ประชุมหารือแนวทางการ
ดำ � เนิ น โครงการเพิ่ ม พู น ความ
สามารถทางภาษาอั ง กฤษใน
สถาบั น อาชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ รองรั บ
การเติบโตในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
สถาบันภาษาจัดนิทรรศการ
และนำ�เสนอความคืบหน้าโครงการ
เพิ่ ม พู น ความสามารถทางภาษา
อังกฤษ ในสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อ
รองรั บ การเติ บ โตในเขตพั ฒ นา
พิเศษภาคตะวันออก
กิ จ กรรมลงนามความใน
บั น ทึ ก ความเข้ า ใจ (MOU) กั บ
สถาบันอาชีวศึกษา 35 แห่งในภาค
ตะวันออก
กิ จ ก ร ร ม M i n d s e t
Workshop กับผู้บริหารสถาบัน
อาชีวศึกษา
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โครงการวิจัย CLIL

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้

กิ จ กรรมพั ฒ นาครู ผู้ ส อน
ในการจัดการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษสำ�หรับอาชีวศึกษา โดยใช้
วิธีการสอนแบบบูรณาการภาษา
และเนื้อหา (CLIL)
ปรั บ สภาพแวดล้ อ มทาง
ด้านภาษาอังกฤษ (English atmosphere)

กิจกรรมการประกวดความ
สามารถภาษาอังกฤษของผู้เรียน
อาชีวศึกษา

ศูนย์ฝึกอบรม Automation park หรือ Training center
ศูนย์ฝึกอบรม Automation park หรือ Training center ประกอบไปด้วยกิจกรรมการอบรมที่เป็น Short
Course ในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต หรือ Credit bank โดยปัจจุบันได้เปิดอบรมไปแล้วโดยใช้พื้นที่ของอาคาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งการฝึกอบรมทักษะที่เกิดขึ้นนี้ ครอบคลุมตั้งแต่ระดับ Shop floor จนถึงระดับ IT system
กลุม่ เป้าหมายของผูเ้ ข้าอบรม นอกจากจะเป็นกําลังคนจากภาคอุตสาหกรรมแล้ว Automation Park มองถึงกําลังคน
รุ่นใหม่ของประเทศ ได้แก่ นักเรียนระดับ มัธยมศึกษา นักศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย เพื่อวาง
รากฐานความรู้ด้านระบบอัตโนมัติโรงงานและการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องต่อ Industry 4.1 อย่างแท้จริง
รายงานประจำ�ปี 2563
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การฝึกอบรมหลักสูตร การ
ใช้งาน PLC หลักสูตร Basic PLC
(GX Works 2)

การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
การถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับ
กระบวนการผลิ ต ด้ ว ยระบบ
อัตโนมัติสู่อุตสาหกรรม 4.0
การฝึกอบรมหลักสูตร การ
ใช้งานโปรแกรม LabVIEW

การฝึกอบรมหลักสูตร การ
ควบคุมแขนกล DOBOT

การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
Vision with Raspberry Pi

การฝึกอบรมหลักสูตร การ
ใช้งาน Micro:bit เบื้องต้น

จัดกิจกรรม Automation
Roadshow ในระดั บ โรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในพื้นที่ EEC
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โครงการบูรณาการจัดเรียนรู้ร่วมกับการทำ�งานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี
สำ�หรับสร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

โครงการบูรณาการจัดเรียนรู้ร่วมกับการทำ�งานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี สำ�หรับสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อแก้ปัญหาความต้องการแรงงานด้านวิชาชีพ เป็นการสร้าง
แรงจูงใจต่อการประกอบอาชีพและการเรียนอาชีวศึกษา ซึง่ เป็นสิง่ ทีจ่ �ำ เป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งเร่งดำ�เนินการเพือ่ ให้นกั เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีทางเลือกในการศึกษาต่อในสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาโดยเฉพาะในกลุม่ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายตามแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สำ�หรับเตรียมกำ�ลังแรงงานที่เข้าไปช่วย
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้สำ�เร็จตามเป้าหมาย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยลดความ
สูญเปล่าทางการศึกษา สามารถตอบสนองความต้องการแรงงานท้องถิน่ ในอนาคต โดยการบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 2 และ 3 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ชลบุรี และสถานประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมาย ศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติสำ�หรับพื้นที่ EEC (EEC Automation Park) บริษัท แสมสเตค จำ�กัด
โครงการบูรณาการจัดเรียนรูร้ ว่ มกับการทำ�งานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี สำ�หรับสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดย ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ วิทยาลัยวิทยาการวิจยั และวิทยาการ
ปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำ�เนินกิจกรรมอบรมครูทั้งสิ้น 280 คน ผ่านหลักสูตร ดังนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร Mojobot Mojobot การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร Python การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร Basic IoT
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร AI and Computation Science นอกจากนี้ได้บูรณาการจัดเรียนรู้ร่วมกับการทำ�งาน
ในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี โดยเข้าเรียนรูใ้ นสถานประกอบการทีเ่ ป็นโรงงานอุตสาหกรรมในกลุม่ เป้าหมาย
ระหว่างวันที่ 7- 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำ�นวนมากกว่า 2000 คน จากโรงเรียนขยายโอกาส
ทั้ง 53 โรงเรียน โรงงานประกอบการจำ�นวน 15 โรงงาน
มีการจัดนิทรรศการการบูรณาการจัดเรียนรู้ร่วมกับการทำ�งานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี ในวันที่
2 มีนาคม 2563 กิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาการเรียนรู้ บูรณาการในสถานประกอบการ การเรียนรู้วิทยาการ
คำ�นวณ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย 1. รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ผู้ทรงคุณวุฒิ 2. นายกิตติวุฒิ ศศิวิมลพันธุ์
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และ 3. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 1 และมีการจัดการเรียนรูแ้ ละการแข่งขัน เขียนโปรแกรม ทางปัญญาประดิษฐ์ในพืน้ ที่ EEC กิจกรรม
AI Boot camp สำ�หรับนักเรียนมัธยมศึกษา และกิจกรรม Active Learning สำ�หรับครูที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 13 - 16
สิงหาคม 2563

รายงานประจำ�ปี 2563
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การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (comprehensive university) จัดการศึกษาครอบคลุม
ทั้งสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงมีการ
จัดการศึกษาระดับขัน้ พืน้ ฐาน โดยโรงเรียนสาธิต “พิบลู บำ�เพ็ญ” และโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา แบ่งการจัดการศึกษา
ออกเป็น 1) ระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำ�เพ็ญ” และ 2) ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา
1. ระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำ�เพ็ญ” เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
- ระดับปฐมวัย
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 หลักสูตรปกติ (ภาษาไทย) และหลักสูตรสองภาษา (Junior International
Program : JIP)
- ระดับมัธยมศึกษาที่ 1-6 หลักสูตรปกติ (ภาษาไทย) โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา (Language
Intensive Program : LIP) โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science And Mathematic Program : SAM) และหลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (International Education Program : IEP)
ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำ�เพ็ญ” มีนักเรียนทั้งหมด 3,190 คน แบ่งเป็นระดับก่อน
ประถม 373 คน ระดับประถมศึกษา 1,028 คน ระดับมัธยมต้น 688 คน และระดับมัธยมปลาย 1,101 คน
2. ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งหมด 222 หลักสูตร จำ�แนกเป็นระดับปริญญาตรี 112 หลักสูตร ปริญญาโท 72 หลักสูตร และปริญญาเอก
38 หลักสูตร โดยเป็นกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 49.10 รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 33.78 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 17.12
มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งเสริมการดำ�เนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำ�หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี และมีการประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมหารือ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งจะนำ�มาเริ่มใช้เรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้
สามารถพัฒนานิสิตให้มีทักษะที่จำ�เป็นพื้นฐาน (Generic skills) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นทักษะ
ที่จำ�เป็นสำ�หรับการทำ�งานในปัจจุบัน และอนาคตได้ ซึ่งรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ได้แก่
1) กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 2) กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก และ 3) กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการ
ทำ�งานในโลกอนาคต
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การผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพามีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตทีต่ รงความต้องการ
ของสังคม รองรับการพัฒนาประเทศในปัจจุบนั และอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทัง้ พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์
ให้สามารถดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการดำ�เนินการดังนี้
1) การวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
2) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
3) การดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
4) การรายงานการดำ�เนินงานหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
5) การประเมินหลักสูตร
มหาวิทยาลัยบูรพาได้พัฒนาการเรียนการสอน แบบมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะจากห้องเรียนสู่ชุมชน
(From Classroom to Social Engagement) และการพัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์
(Learning by doing) เน้นการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจยั โดยใช้ประเด็นปัญหา
หรือบริบททางสังคมและทรัพยากรของชุมชนเป็นโจทย์หรือกรณีศึกษา รวมทั้งการเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์
ตรงผ่านกระบวนการสหกิจศึกษา ตลอดจนส่งเสริมและผลักดันให้นสิ ติ ได้พฒ
ั นาทักษะในการประยุกต์องค์ความรูผ้ า่ น
กระบวนการมีส่วนร่วมในการศึกษาหรือพัฒนาสังคมชุมชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของสาขาวิชาที่
ศึกษา โดยมีการดำ�เนินการดังนี้
1. มาตรการส่งเสริมตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยบูรพา
1) การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในทุกหลักสูตร (ยุทธศาสตร์ที่ 1) กลยุทธ์ 1.2 การพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2) ส่งเสริมให้มกี ารจัดการเรียนรูแ้ บบ Work-integrated Learning : WiL (ยุทธศาสตร์ที่ 1) กลยุทธ์ 1.3
การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะจากห้องเรียนสูช่ มุ ชน (From Classroom to Social Engagement) และการพัฒนาการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์ (Learning by doing)
2. การส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จดั ทำ�แผนพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษของนิสติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561-2565
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จำ�นวนหลักสูตร:

ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 222 หลักสูตร จำ�แนกเป็นระดับ
ปริญญาตรี 112 หลักสูตร ปริญญาโท 72 หลักสูตร และปริญญาเอก 38 หลักสูตร เมื่อจำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา
พบว่า เป็นกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 49.10 รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาขาวิชา
จำนวนหลักสูตร:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 33.78 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 17.12 แสดงรายละเอียด
ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 222 หลักสูตร
ดังตาราง ดังนี้
จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 112 หลักสูตร ปริญญาโท 72 หลักสูตร และปริญญาเอก 38 หลักสูตร เมื่อ
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า เป็นกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 49.10
ตารางที่ 4 - 1 จำ�นวนหลักสูตร จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2559 – 2563
รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 33.78 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ภาพ ร้่มอยละ
ยดดังตาราง
ปีการศึสุกขษา/กลุ
สาขา17.12 แสดงรายละเอี
2559
2560ดังนี้
2561
2562
2563
มนุษตารางที
ยศาสตร์่ แ4ละ- 1 จำนวนหลั118
110่ มสาขาวิช า ปีก112
109
ก สู ตร จำแนกตามกลุ
ารศึก ษา 2559 – 111
2563
สังคมศาสตร์
ปีการศึกษา/ (ร้อยละ 49.17) (ร้อยละ 47.21) (ร้อยละ 47.66) (ร้อยละ 48.47) (ร้อยละ 49.10)
2559
2560
2561
2562
2563
สาขา
วิทยาศาสตร์กลุสุข่มภาพ
38
39
38
38
38
มนุษยศาสตร์และ
118
11216.17) (ร้อยละ
111 16.59) (ร้109
(ร้อยละ 15.83)
(ร้อยละ110
16.74) (ร้อยละ
อยละ 17.12)
สังคมศาสตร์
(ร้อยละ 49.17) (ร้อยละ 47.21) (ร้อยละ 47.66) (ร้อยละ 48.47) (ร้อยละ 49.10)
วิทยาศาสตร์
แ
ละ
84 38
8439
85
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
38
3880
38 75
เทคโนโลยี
(ร้อยละ
35.00)
(ร้
อ
ยละ
36.05)
(ร้
อ
ยละ
36.17)
(ร้
อ
ยละ
34.93)
(ร้
อ
33.78)
(ร้อยละ 15.83) (ร้อยละ 16.74) (ร้อยละ 16.17) (ร้อยละ 16.59) (ร้อยละยละ
17.12)
วิทยาศาสตร์
85
80229
75 222
รวม และ
240 84
23384
235

(ร้อยละ 35.00) (ร้อยละ 36.05) (ร้อยละ 36.17) (ร้อยละ 34.93)
สรุปข้อมูเทคโนโลยี
ล ณ เดือนกรกฎาคม ของทุ
กปี (ตามรอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคม)
รวม

240

233

235

229

(ร้อยละ 33.78)
222

ที่มา : กองบริการการศึกษา
สรุปข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ของทุกปี (ตามรอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคม)
ที่มา : กองบริการการศึกษา

เปรียบเทียบจานวนหลักสูตร
ปีการศึกษา 2562 - 2563
250
200
150
100
50
0

109 112

79 72

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2562

229 222

41 38
ปริญญาเอก

รวม

ปีการศึกษา 2563

แผนภูมิที่ 4 - 1 เปรียบเทีย บจำนวนหลั กสู ตร ปี การศึก ษา 2562 - 2563

แผนภูมิที่ 4 - 1 เปรียบเทียบจำ�นวนหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 - 2563

จากแผนภูมทิ ี่ 4 - 1 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพามีจำนวนหลักสูตรทั้งหมด 222 หลักสูตร

จากแผนภู
ี่ 4 -กษา
1 ปี2562
การศึจำนวน
กษา 2563
ยาลั
ยบูรพามีจำ�นวนหลั
กสูตบรทั
222 หลัญกญาเอก
สูตร ลดลงจาก
ลดลงจากปีมกิทารศึ
7 หลัมหาวิ
กสูตร ทเป็
นการลดลงของหลั
กสูตรระดั
ปริ้งญหมด
ญาโทและปริ
่มขึ้นในหลั
กสูต7รระดั
ปีการศึกและเพิ
ษา 2562
จำ�นวน
หลับกปริ
สูตญรญาตรี
เป็นการลดลงของหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และเพิ่มขึ้นใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
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มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับต่างประเทศ โดยแบ่งเป็นหลักสูตร 1 ปริญญา และ
หลักสูตร 2 ปริญญา ซึ่งหลักสูตร 1 ปริญญา ผู้เรียนจะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยบูรพา แต่หากนิสิตลงทะเบียน
เรียนครบและจบตามเงือ่ นไขของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ นิสติ จะได้รบั ปริญญาจากมหาวิทยาลัยทีร่ ว่ มจัดการศึกษา
ด้วย สำ�หรับหลักสูตร 2 ปริญญา นิสติ จะได้รบั ปริญญาจากมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยทีร่ ว่ มจัดการการเรียน
การสอนในต่างประเทศ สำ�หรับในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ จำ�นวน 7 หลักสูตร แสดงรายละเอียดได้ ดังนี้
ตารางที่ 4 - 2 หลักสูตรที่จัดการศึกษาร่วมกับต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 - 2563
คณะ/หลักสูตร

ชื่อมหาวิทยาลัย
ที่จัดการศึกษาร่วม

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต Montpellier University 2
สาขาวิชาการจัดการการท่อง
เที่ยวระหว่างประเทศ
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
Wuhan University
บัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขา University of Northern Corolado
วิชาเคมี (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขา University of Northern Corolado
วิชาฟิสิกส์ (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขา University of Northern Corolado
วิชาชีววิทยา (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขา - Beijing Union University
วิชาภาษาจีน (5 ปี)
- Yunnan Minzu University
วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- Business and Hotel Management
สาขาวิชาการต่อสื่อสาร
School Switzerland - Appalachian
(หลักสูตรนานาชาติ)
State University
- Montpellier Business School
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- Business and Hotel Management
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร School Switzerland - Appalachian
นานาชาติ)
State University
- Montpellier Business School
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- Business and Hotel Management
สาขาวิชาการจัดการการบริการ School Switzerland - Appalachian
และการท่องเที่ยวนานาชาติ
State University
(หลักสูตรนานาชาติ)
- Montpellier Business School
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- Business and Hotel Management
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ School Switzerland - Appalachian
(หลักสูตรนานาชาติ)
State University
- Montpellier Business School
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหา
Montpellier Business School
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจโลก
รวมจำ�นวนหลักสูตร

ชื่อปริญญาที่ได้
จากมหาวิทยาลัยที่จัดการ
ศึกษาร่วม
Master of Management
(International Business)

ปีการศึกษา
2559 2560 2561 2562 2563
ü

ü

Master of Engineering

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Bachelor of Science

ü

ü

ü

Bachelor of Science

ü

ü

ü

Bachelor of Science

ü

ü

ü

Bachelor of Art

ü

ü

ü

ü

ü

Bachelor of Arts

ü

ü

ü

ü

ü

-Bachelor of Business
Administration

ü

ü

ü

ü

ü

Bachelor of Business
Administration

ü

ü

ü

ü

ü

Bachelor of Business
Administration

ü

ü

ü

ü

ü

Master in European
management

ü

ü

ü

10

10

11

7

7
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จำ�นวนนิสิต
นิสิตใหม่

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ทำ�หน้าที่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยเข้าร่วม
โครงการประชาสัมพันธ์ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาเพื่อดำ�เนินการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
เป็นการกระจายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาให้แก่กลุ่ม เป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู
ผูป้ กครอง หน่วยงาน และผูส้ นใจทัว่ ไป อีกทัง้ เป็นศูนย์กลางแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและข้อมูลในการศึกษาต่อระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา และเพือ่ แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง ความพร้อมและศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา
ในปีการศึกษา 2563 ได้เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี
นักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการประมาณ 20,000 คน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จากจังหวัด
ที่จัดโครงการและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมโครงการแนะแนวของโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคตะวันออกที่มี
การจัดโครงการแนะแนวให้แก่นักเรียน และมีโรงเรียนต่าง ๆ ที่ขอมาศึกษาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย
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 จำ�นวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และจำ�นวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระหว่าง ปี
การศึกษา 2559 - 2563

ปีการศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563

จำ�นวนผู้สมัครเข้าศึกษา
112,908
79,949
56,239
63,752
85,551

จำ�นวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
10,918
6,729
7,486
8,343
6,742

ร้อยละ
9.67
8.42
13.31
13.09
7.88

ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
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จากตารางที่ 4-3 มีจำ�นวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต อยู่ในช่วงร้อยละ 7 -14 ของผู้สมัครเข้าศึกษา โดยในปีการ
ศึกษา 2563 มีจ�ำ นวนผูข้ นึ้ ทะเบียนเป็นนิสติ ร้อยละ 7.88 ของผูส้ มัครเข้าศึกษา เมือ่ พิจารณาจำ�นวนผูข้ นึ้ ทะเบียนเป็น
นิสิต พบว่าจำ�นวนนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา มีแนวโน้มลดลง
ตามนโยบายการรับนิสิตของสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยเกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตในแต่ละสาขาวิชา
ในปีการศึกษา 2563 มีการรับนิสิตใหม่ทั้งสิ้น 7,395 คน จำ�แนกเป็นระดับปริญญาตรี 6,742 คน คิดเป็น
ร้อยละ 91.17 ปริ
ญญาโท 536 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 และปริญญาเอก 117 คน คิดเป็นร้อยละ 1.58 นิสิตใหม่
ในปีการศึกษา 2563 มีการรับนิสิตใหม่ทั้งสิ้น 7,395 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 6,742 คน
ร้อยละ 46.03
่ในกลุ
่มสาขาวิ
ามนุษ536
ยศาสตร์
ละสั
จำ�นวนญญาเอก
3,404117
คน คน
รองลงมาอยู
่ในกลุ่มสาขาวิชา
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อยละ
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นร้งอคมศาสตร์
ยละ 7.25 และปริ
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วิทยาศาสตร์
นวน อยู
2,710
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่มสาขาวิ
ชาวิคนทยาศาสตร์
1.58 แนิละเทคโนโลยี
สิตใหม่ร้อยละจำ�46.03
่ในกลุ่มคน
สาขาวิ
และสังและอยู
คมศาสตร์
จำนวน
3,404
รองลงมา สุขภาพ
อยู่ในกลุคน
่มสาขาวิ
และเทคโนโลยีจำนวน 2,710 คน คิดเป็นร้อยละ 36.65 และอยู่ในกลุ่ม
จำ�นวน 1,281
คิดเป็ชาวิ
นร้ทอยาศาสตร์
ยละ 17.32
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน 1,281 คน คิดเป็นร้อยละ 17.32

จำ�นวนนิสิตใหม่
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จำนวนนิ
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แผนภูมิที่ 4 - 2 จำนวนนิสิ ตใหม่ ปีการศึ กษา 2559 – 2563 จำแนกตามระดับ การศึ กษา

แผนภูมิที่ 4 - 2 จำ�นวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 – 2563 จำ�แนกตามระดับการศึกษา
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ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
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จำ�นวนนิสิตใหม่
จำ�แนกตามกลุ
่มสาขา่มสาขา
จำนวนนิ
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่มสาขาวิ
จำนวนนิ
ใหม่
ารศึกกษา
ษา–2559
2559
2563
จำแนกตามกลุ
สาขาวิชชชาาา
2559
2559

ระดั
ปริ
ระดั
ญญาตรี
ญาตรี
ระดับบบปริ
ปริญ
ญ
ญาตรี

2560
2560

1,134
1,134
11.05%
11.05%

2561
2561

1,023
1,023
15.21%
15.21%

10,266

3,442 10,266 5,690
5,690
คน 55.43%
3,442
33.53%
55.43%
33.53% คน

2,207
2,207
32.82%
32.82%

2559
2559

6,724 3,494
6,724
3,494
คน 51.96%
คน 51.96%

คน
คน 712

712
76.81%
76.81%

50
50
16.13%
16.13%
310
73
310
73
คน
23.55%
23.55% คน

2563
2563

1,273
1,273
15.26%
15.26%

1,202
1,202
16.05%
16.05%

7,489 3,913
8,343
4,677
7,489
8,343
2,393
3,913
คน
คน 56.06%
4,677
2,374
52.25% 2,393
คน
คน
2,374
28.68%
52.25%
31.70%
56.06%
28.68%

31.70%

ระดั
บปริญญาโท
ญาโท
ระดั
ระดับบปริญ
ญาโท

2560
2560

88
88
9.49%
127 9.49%
127
13.70%
13.70% 927
927

2562
2562

2561
2561

74
74
22.77%
22.77%
187
187
60.32%
60.32%

92
92
28.31%
28.31%

6,742 2,973
2,973
44.10%
6,742
คน 44.10%
2,617 คน

2,617
38.82%
38.82%

2562
2562

112
112
20.74%
20.74%
159
537
159
85
537
48.92%
คน
85
48.92% 15.74%
15.74% คน

325
325
คน
คน

1,152
1,152
17.09%
17.09%

2563
2563
117
117
21.83%
21.83%
343
343
63.52%
63.52%

87
87
16.23%
16.23%

536
536
332
คน
332
คน 61.94%
61.94%

ระดั
ญาเอก
ระดับบปริ
ปริญ
ญญาเอก
2559
2559
20
20
24.69%
24.69% 81
81
คน
12
คน
12
14.81%
14.81%

n

ระดับปริญญาเอก

2560
2560

49
49
60.49%
60.49%

2561
2561

15
15
28.30%
28.30% 53
3
3
5.66%
5.66%

53
คน
35
คน 66.04%
35

17
17
50.00%
50.00%

66.04%

10
10
29.41%
34 29.41%

34
คน
คน

7
7
20.59%
20.59%

2562
2562
9
9
12.16%
7 12.16%
7
74
9.46%
74
9.46% คน

◼ มนุ ษแยศาสตร์
แ ละสั ง คมศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์
แ ละเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์
ละสังคมศาสตร์
n วิท◼
ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
◼ มนุ ษ ยศาสตร์
แ ละสั ง คมศาสตร์
◼
วิ ท ยาศาสตร์
แ ละเทคโนโลยี
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ที่ี่344 จำ--�33นวนนิ
จำนวนนิ
ใหม่ปีกปีปีารศึ
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ทีที่ม่มาา :: กองทะเบี
กองทะเบียยนและประมวลผลการศึ
นและประมวลผลการศึกกษา
ษา

ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

86 รายงานประจำปี
จากแผนภู
มิจำ�นวนนิสิตพ.ศ.
ใหม่ 2563
จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2559 - 2563 จำ�แนกตามระดับและ
86 รายงานประจำปี
พ.ศ.
2563
กลุ่มสาขาวิชา เมื่อเทียบกับระดับการศึกษาเดียวกัน พบว่า นิสิตใหม่ในมหาวิทยาลัยบูรพา จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุด รองลงมาอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ ตามลำ�ดับ เมื่อพิจารณาในระดับการศึกษาเดียวกัน พบว่า ในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กว่าร้อยละ 44.10 รองลงมาคือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ
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จากแผนภูมจิ ำนวนนิสิตใหม่ จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2559 - 2563 จำแนกตามระดับ
และกลุ่มสาขาวิชา เมื่อเทียบกับระดับการศึกษาเดียวกัน พบว่า นิสิตใหม่ในมหาวิทยาลัยบูรพา จัดอยู่ในกลุ่ม
38.82 และกลุ
สาขาวิ
ชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพมากที
ร้อยละ
17.09 ส่ว่ในในระดั
ปริญญาโท
ร้อยละ 61.94
สาขาวิ่มชามนุ
ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
่สุด รองลงมาอยู
นกลุ่มวิทบยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
และกลุเป็
่ม นนิสิตใหม่
ในกลุ่มสาขาวิ
ชามนุษและสุ
ยศาสตร์
งคมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิ
าวินทพบว่
ยาศาสตร์
สุขบภาพ
ร้อยละ 21.83 และ
วิทยาศาสตร์
ขภาพและสั
ตามลำดั
บ เมื่อพิจรองลงมาคื
ารณาในระดัอบการศึ
กษาเดียชวกั
า ในระดั
ปริญญาตรี
ประกอบด้
วยกลุ่มสาขาวิ
ชามนุษยศาสตร์
และสั16.23
งคมศาสตร์
44.10
ชา ม่ สาขาวิชา
กลุม่ สาขาวิ
ชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ร้อยละ
เช่นเดีกยว่าวกัร้อบยละ
ในระดั
บปริรองลงมาคื
ญญาเอกอมีกลุ
นสิ ่มติ สาขาวิ
ใหม่ในกลุ
วิทยาศาสตร์
ละเทคโนโลยี
่มสาขาวิชแาวิก่กทลุยาศาสตร์
ภาพ
ร้อยละ 17.09
ส่วนใน
มนุษยศาสตร์
และสังแคมศาสตร์
กว่าร้ร้ออยละ
ยละ38.82
84.62และกลุ
รองลงมาได้
่มสาขาวิสชุขาวิ
ทยาศาสตร์
สุขภาพ
ร้อยละ 10.26
ระดับปริญญาโท ร้อยละ 61.94 เป็นนิสิตใหม่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมาคือ
และกลุ่มกลุ
สาขาวิ
ชาวิชทาวิยาศาสตร์
อยละและกลุ
5.13 ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ
่มสาขาวิ
ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุขภาพ ร้อยละร้21.83
16.23 เช่นเดียวกับในระดับปริญญาเอก มีนิสิตใหม่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กว่าร้อยละ
84.62 รองลงมาได้แก่กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 10.26 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
นิสิตทั้งหมด
เทคโนโลยี ร้อยละ 5.13

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพา มีจำ�นวนนิสิตทั้งหมด 30,263 คน จำ�แนกเป็นระดับปริญญาตรี
นิสิตทั้งหมด
27,680 คน คิดเป็นร้อยละ 91.46 ปริญญาโท 1,981 คน คิดเป็นร้อยละ 6.55 และปริญญาเอก 602 คน คิดเป็นร้อย
การศึอยละ
กษา 2563
ยาลั่มยสาขาวิ
บูรพา มีชจามนุ
ำนวนนิ
สิตทั้งหมด
30,263
คน จำแนกเป็
นระดั
บปริญญา
ละ 1.99 นิสิตทั้งในปี
หมดร้
52.68มหาวิ
อยู่ใทนกลุ
ษยศาสตร์
และสั
งคมศาสตร์
จำ�นวน
15,944
คน รองลง
ตรี 27,680 คน คิดเป็นร้อยละ 91.46 ปริญญาโท 1,981 คน คิดเป็นร้อยละ 6.55 และปริญญาเอก 602 คน
มาอยู่ในกลุ
่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำ�นวน 9,152 คน คิดเป็นร้อยละ 30.24และอยู่ในกลุ่มสาขาวิชา
คิดเป็นร้อยละ 1.99 นิสิตทั้งหมดร้อยละ 52.68 อยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน
วิทยาศาสตร์
สุขภาพจำ
�นวน 5,167
คิดชเป็าวินทร้ยาศาสตร์
อยละ 17.07
ทั้งนี้นิสจิตำนวน
ส่วนใหญ่
สังกัคนดทีคิ่ตดั้งเป็บางแสน
วนวิทยาเขต
15,944
คน รองลงมาอยู
่ในกลุ่มคน
สาขาวิ
และเทคโนโลยี
9,152
นร้อยละ ส่30.24
จันทบุรีแและอยู
ละวิทยาเขตสระแก้
ำ�นวนนิสสิตุขต่ภาพจำนวน
างกันไม่มาก
่ในกลุ่มสาขาวิชวาวิมีทจยาศาสตร์
5,167 คน คิดเป็นร้อยละ 17.07 ทั้งนี้นิสิตส่วนใหญ่สังกัด
ที่ตั้งบางแสน ส่วนวิทยาเขตจันทบุรีและวิทยาเขตสระแก้ว มีจำนวนนิสิตต่างกันไม่มาก

จำ�นวนนิ
สิตทั้งสหมด
จำ�แนกตามระดั
บการศึ
กษา
จำนวนนิ
ิตทั้งหมด
จำแนกตามระดั
บการศึ
กษา

จานวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 - 2563 จาแนกตามระดับการศึกษา
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

37,683

5,292
1,273

2559

35,318

4,378
1,253

2560
ปริญญาตรี

31,700

30,699

2,941
1,033

2,200

2561
ปริญญาโท

819

2562

27,680

1,981
602

2563

ปริญญาเอก

แผนภูมิที่ 4 - 4 จำนวนนิสิ ตทั้งหมด ปี การศึ กษา 2559 - 2563 จำแนกตามระดั บ การศึก ษา
แผนภู
มิที่ 4ข้อ- มู4ลไม่
จำ�รนวนนิ
ทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 - 2563 จำ�แนกตามระดับการศึกษา
หมายเหตุ
วมสถาบัสนิตสมทบ

ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ

ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึ
รายงานประจำปี
พ.ศ. 2563 87 กษา

รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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จากแผนภูมิจำ�นวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 - 2563 จำ�แนกตามระดับการศึกษา พบว่า จำ�นวนนิสิต
ทุกระดับลดลงจากปีการศึกษาก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบจำ�นวนนิสิตทั้งหมดปีการศึกษา 2563
จากแผนภูมจิ ำนวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 - 2563 จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
กับปีการศึกษา 2562
พบว่า จำ�นวนนิสิตทั้งหมดลดลงร้อยละ 10.25 จำ�แนกเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีลดลง ร้อยละ
จำนวนนิสิตทุกระดับลดลงจากปีการศึกษาก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนนิสิตทั้งหมดปี
9.83 ระดับปริญญาโทลดลงร้อยละ 9.95 และระดับปริญญาเอกลดลง ร้อยละ 26.50 จำ�นวนนิสิตทั้งหมด จำ�แนก
การศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 พบว่า จำนวนนิสิตทั้งหมดลดลงร้อยละ 10.25 จำแนกเป็นนิสิตระดับ
ตามกลุ่มปริ
สาขาวิ
ชาลดลง ร้อยละ 9.83 ระดับปริญญาโทลดลงร้อยละ 9.95 และระดับปริญญาเอกลดลง ร้อยละ 26.50
ญญาตรี
จำนวนนิสิตทั้งหมด จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

จำ�นวนนิสิตทัจำนวนนิ
้งหมดสปีิตทัก้งารศึ
กษา 2559 – 2563 จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา
หมด ปีการศึกษา 2559 – 2563 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
จำนวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 – 2563 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
ระดั
ญญาตรี
ญาตรี
ระดับบปริ
ปริญ

2559
2559

2560
2560

4,743
4,743
12.59%
12.59%

11,715
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31.09%
31.09%
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13.21%
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คน
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56.33%
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14.67%
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31.71%
31.71%
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15.50%
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คน
คน
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53.62%
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30.61%

30,699
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31.38%
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ระดับบปริ
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477
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16.08% 5,292
5,292

คน
คน

2560
2560
449
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10.26%
10.26%

348
348
11.83%
11.83%

742
742
16.95% 4,378
4,378
16.95%

คน
คน 3,187
3,187

3,964
3,964
74.91%
74.91%

2561
2561

72.80%
72.80%

612
612 2,941
2,941
20.81%
20.81% คน
คน 1,981
1,981
67.36%
67.36%

2562
2562

2563
2563

354
354
16.09%
16.09%

2,200
2,200
495
495
22.50% คน
คน
22.50%

355
355
17.92%
17.92%

1,351
1,351
61.41%
61.41%

1,981
1,981
410
410
คน 1,216
1,216
20.70%
20.70% คน 61.38%
61.38%

ระดับบปริ
ระดั
ญาเอก
ปริญ
ญญาเอก
2559
2559
82
82
96 6.44%
96
7.54% 6.44%
7.54%

1,273
1,273
คน
คน

2560
2560
97
97
7.74%
94
7.74%
94
7.50%
7.50%

1,095
1,095
86.02%
86.02%

n

1,253
1,253
คน
คน

1,062
1,062
84.76%
84.76%

2561
2561
93
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9.00%
9.00%
88
88
8.52%
8.52% 1,033

1,033
คน
คน

2562
2562
82
82
10.01%
10.01%
75
75
9.16%
9.16%

852
852
82.48%
82.48%

มนุษยศาสตร์
ละสังคมศาสตร์
n วิท◼
ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
◼
แแ ละสั
แแ ละเทคโนโลยี
◼ มนุ
มนุ ษษแยศาสตร์
ยศาสตร์
ละสั งง คมศาสตร์
คมศาสตร์
◼ วิวิ ท
ท ยาศาสตร์
ยาศาสตร์
ละเทคโนโลยี

2563
2563
88
88
14.62%
14.62%

819
819
คน
คน

57
57
9.47%
9.47%

662
662
80.83%
80.83%

602
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คน
คน

457
457
75.91%
75.91%

วิททยาศาสตร์
ภาพ
ยาศาสตร์
◼ วิวิ ท
ยาศาสตร์ สสสุุ ขขุขภาพ
ภาพ

n◼

แผนภูมิที่ 4 - 5 จำนวนนิสิ ต ทั้งหมด ปี การศึ กษา 2558-2562 จำแนกตามกลุ่ มสาขาวิช า
แผนภู
มิที่ 4 - 5
จำ�นวนนิสิตทั้งหมด
ที่มา : กองทะเบี
ยนและประมวลผลการศึ
กษาปีการศึกษา 2558-2562 จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา

88
88 รายงานประจำปี
รายงานประจำปี พ.ศ.
พ.ศ. 2563
2563
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ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

จากแผนภูมิจำ�นวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 - 2563 จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า นิสิตทั้งหมดใน
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุด รองลงมาอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกลุม่ วิทยาศาสตร์และสุขภาพ ตามลำ�ดับ เมือ่ พิจารณาในระดับการศึกษาเดียวกัน พบว่า ในระดับ
ปริญญาตรี ประกอบด้วยกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กว่าร้อยละ 51.56 รองลงมาคือ กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 31.38 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 17.07 เช่นเดียวกับใน
ระดับปริญญาโท กว่าร้อยละ 61.38 เป็นนิสติ ในกลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมาคือ กลุม่ สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 20.70 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 17.92 ส่วนในระดับ
ปริญญาเอก มีนิสิตใหม่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กว่าร้อยละ 75.91 รองลงมาได้แก่กลุ่มสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 14.62 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 9.47
โดยรวม มหาวิทยาลัยบูรพามีจำ�นวนนิสิตลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 44,248 คน ในปีการศึกษา 2559 ลดลงมา
เป็นจำ�นวน 30,263 คน ในปี 2563 ซึง่ เป็นไปตามนโยบายการรับนิสติ ตามเกณฑ์สดั ส่วนอาจารย์ตอ่ นิสติ ในแต่ละสาขา
วิชา เมื่อพิจารณาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาก็พบแนวโน้มเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ พบว่ามีนิสิตกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.68 รองลงมาคือจำ�นวนนิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิด
เป็นร้อยละ 30.24 และมีจ�ำ นวนนิสติ กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพน้อยทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 17.07 เมือ่ พิจารณา
ในระดับคณะพบว่า คณะส่วนใหญ่มีจำ�นวนนิสิตลดลงเหมือนกับแนวโน้มภาพรวมมหาวิทยาลัย มีเพียง 5 คณะที่รับ
นิสิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (มีนิสิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.85 – 15.18) และคณะที่มีนิสิตมากที่สุดคือ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ รองลงมาได้แก่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ตามลำ�ดับ
สถิตินิสิตชาวต่างชาติ
ตารางที่ 4 - 4 สถิตินิสิตชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2559 - 2563 จำ�แนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวมทั้งสิ้น

2559
181
121
44
346

2560
191
126
47
364

ปีการศึกษา
2561
170
135
37
342

2562
170
122
80
371

2563
112
164
123
399

ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

จากตารางสถิตินิสิตชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2559 - 2563 จำ�แนกตามระดับการศึกษา พบว่า นิสิตชาวต่าง
ชาติส่วนใหญ่ศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตามลำ�ดับ เมื่อ
พิจารณาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพามีนิสิตต่างชาติทั้งหมด 399 คน จำ�แนกเป็นระดับปริญญาตรี 112 คน
ระดับปริญญาโท 164 คน และระดับปริญญาเอก 123 คน ทั้งนี้เป็นนิสิตสัญชาติจีนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ สัญชาติ
กัมพูชา และสัญชาติลาว ตามลำ�ดับ
รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา จำ�แนกตามระดับการศึกษา

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2562 จาแนกตามระดับการศึกษา
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ปริญญาตรี

1,450
234

927
367
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ปริญญาโท

ปริญญาเอก

418
178

2562

แผนภูมิที่ 4 - 6 จำนวนผู้ ส ำเร็จการศึ ก ษา ปี การศึก ษา 2558 - 2562 จำแนกตามระดับ การศึ กษา
แผนภูมิที่ 4 - 6 จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2562 จำ�แนกตามระดับการศึกษา

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ
ยนและประมวลผลการศึ
กษา
หมายเหตุที่มข้าอ:มูกองทะเบี
ลไม่รวมสถาบั
นสมทบ

ที่มา : กองทะเบีบยการศึ
นและประมวลผลการศึ
กษา
จากแผนภูมจิ ำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2562 จำแนกตามระดั
กษา พบว่า
มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมาเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นร้อยละของการเปลี่ยนแปลงจากปีการศึกษาก่อนหน้า พบว่า ในปีการศึกษา
2558 - 2559
มีจำนวนผู
จการศึ
กษารวมลดลงจากปี
การศึ- ก2562
ษาก่อนหน้
า จนถึงปีการศึบกการศึ
ษา 2560
จำนวน
จากแผนภู
มิจำ�นวนผู
้สำ�เร็้สจำเร็การศึ
กษา
ปีการศึกษา 2558
จำ�แนกตามระดั
กษา มีพบว่
ามีผู้สำ�เร็จ
ผู้สำเร็บจการศึ
ษารวมเพิ
่มขึส่ ้นดุ เล็รองลงมาเป็
กน้อย และลดลงอี
การศึกกษาระดั
ษา 2561
เมื่อพิจารณาตามระดั
บ �ดับ เมือ่
การศึกษาระดั
ปริญกญาตรี
มากที
นผูส้ �ำ กเร็ในปี
จการศึ
บปริ– ญ2562
ญาโทและปริ
ญญาเอก ตามลำ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2562 พบว่า จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
พิจารณาเป็
นร้อยละของการเปลี่ยนแปลงจากปีการศึกษาก่อนหน้า พบว่า ในปีการศึกษา 2558 - 2559 มีจำ�นวนผู้
เอก ลดลงจากปีการศึกษาก่อนหน้าทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.32 54.91 51.50 ตามลำดับ

สำ�เร็จการศึกษารวมลดลงจากปีการศึกษาก่อนหน้า จนถึงปีการศึกษา 2560 มีจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษารวมเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย และลดลงอีกในปีการศึกษา 2561 – 2562 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 พบว่า
จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ลดลงจากปีการศึกษาก่อนหน้าทั้งหมด คิด
เป็นร้อยละ 0.32 54.91 51.50 ตามลำ�ดับ

90 รายงานประจำปี พ.ศ. 2563
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จำ�นวนผู
้สำ�เร็จการศึกษา จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามกลุม่ สาขาวิชา
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามกลุม่ สาขาวิชา

จำนวนผู
ำเร็
กการศึ
ษา
2558
จำแนกตามกลุ
่ม่มสาขาวิ
ชชาา ชา
จำนวนผู
ำเร็จจการศึ
การศึ
ษา
ปีารศึ
ารศึกกกษา
ษา 2558
2558 –––2562
2562
จำแนกตามกลุ
สาขาวิ
จำ�นวนผู
้สำ�เร็จ้ส้สการศึ
กษากกษา
ปีกปี
2562
จำ�แนกตามกลุ
่มสาขาวิ
2558
2558

2559
2559

935
935
935
10.39%
10.39%
10.39%

8,999 5,279
2,785 8,999
2,785
2,785 8,999
5,279
คน
5,279
30.95%
30.95%
คน 58.66%
58.66%
30.95% คน
58.66%

2558
2558

คน
คน
คน

1,258
1,258
1,258
74.13%
74.13%
74.13%

2558
2558

1,777
1,777
คน
คน
คน

1,387
1,387
1,387
78.05%
78.05%
78.05%

2559
2559
15
15
15
12
8.24%
12 8.24%
12
8.24%
6.59%
6.59%
6.59%

18
18
18
10.34%
20
10.34%
20 10.34%
20
11.49%
11.49% 174
11.49%

174
174
คน
คน
คน

8,949
8,600 4,957 2,485
2,485 8,949
8,949
2,583 8,600
2,485
2,583
2,583 8,600
5,431
4,957 27.77%
คน
คน
4,957
5,431
27.77%
คน
5,431
30.03%
คน 60.69%
57.64% 27.77% คน
30.03% คน 57.64%
30.03%
57.64%
60.69%
60.69%

156
156
156
8.78%
234
8.78%
234
8.78%
234
13.17%
13.17% 1,777
13.17%

234
234
234
13.79%
1,697
13.79%
13.79% 1,697
1,697

136
136
136
78.16%
78.16%
78.16%

2560
2560

1,033
1,033
1,033
11.54%
11.54%
11.54%

1,060
1,060
1,060
12.33%
12.33%
12.33%

2559
2559

205
205
205
12.08%
12.08%
12.08%

ระดั
ระดั
ญาตรี
ระดับบบปริ
ปริญ
ญญาตรี
ญาตรี

182
182
182
คน
คน
คน

155
155
155
85.16%
85.16%
85.16%

◼
◼ มนุ
◼
มนุ ษษ ยศาสตร์
ยศาสตร์ แแ ละสั
ละสั งง คมศาสตร์
คมศาสตร์

2561
2561

1,020
1,020
1,020
12.68%
12.68%
12.68%

1,051
1,051
1,051
13.07%
13.07%
13.07%

8,042 4,481
2,510 8,042
4,481
2,510
4,481
คน
2,510
คน
55.72%
คน
31.21%
55.72%
31.21%
55.72%
31.21%

8,042

8,016
8,016 4,483
2,543
4,483
2,543
4,483
คน
2,543
คน
คน 55.72%
31.61%
55.72%
31.61%
55.72%
31.61%

2561
2561

2562
2562

ระดั
ญญาโท
ญาโท
ระดั
ปริ
ระดับบบปริ
ปริญ
ญ
ญาโท
2560
2560

101
101
101
10.90%
10.90%
10.90%

140
140
140
9.66%
9.66%
9.66%
238
238
238
16.41%
16.41% 1,450
1,450
16.41%
1,450

คน
คน
คน 1,072
1,072
1,072

187
187
187
20.17%
20.17%
20.17%

927
927
927
คน
คน
คน

73.93%
73.93%
73.93%

ระดั
ปริ
ญ
ระดั
ญาเอก
ระดับบบปริ
ญาเอก
ปริญ
ญญาเอก
2560
2560

23
23
23
88 9.83%
8 9.83%
9.83%
3.42%
3.42%
3.42%

234
234
234
คน
คน
คน

2562
2562

53
53
53
12.68%
12.68%
12.68%

639
639
639
68.93%
68.93%
68.93%

2561
2561

11
11
20
11
20 3.00%
20
3.00%
5.45%
3.00%
5.45%
5.45%

367
367
367
คน
คน
คน

203
203
203
86.75%
86.75%
86.75%

8,016

93
93
93
22.25%
22.25%
22.25%

272
272
272
65.07%
65.07%
65.07%

2562
2562

18
18
18
10.11%
10.11%
10
10.11%
10
10
5.62%
5.62% 178
5.62%
178

178
คน
คน
คน

150
150
150
84.27%
84.27%
84.27%

336
336
336
91.55%
91.55%
91.55%

◼
◼ วิวิ ท
ท ยาศาสตร์
◼
ยาศาสตร์ แแ ละเทคโนโลยี
ละเทคโนโลยี

418
418
418
คน
คน
คน

◼
◼ วิวิ ท
ท ยาศาสตร์
◼
ยาศาสตร์ สสุุ ขข ภาพ
ภาพ

แผนภู
มมิิททยศาสตร์
ี่ี่ 44 -- 77 แจำนวนผู
้้ สส ำเร็
กการศึ
2558
่่ มมสาขาวิ
ชช าา
แผนภู
จำนวนผู
ำเร็จจการศึ
การศึ กกnษา
ษาวิทปีปียาศาสตร์
ารศึกก ษา
ษาและเทคโนโลยี
2558 -- 2562
2562 จำแนกตามกลุ
จำแนกตามกลุ
สาขาวิ
n มนุษ
ละสังคมศาสตร์
n วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
หมายเหตุ
หมายเหตุ ข้ข้ออมูมูลลไม่
ไม่รรวมสถาบั
วมสถาบันนสมทบ
สมทบ
ที
ม
่
า
:
กองทะเบี
ย
นและประมวลผลการศึ
แผนภู
ี่ 4 - 7 จำย�นและประมวลผลการศึ
นวนผู้สำ�เร็จการศึกกกษา
ษา ปีการศึกษา 2558 - 2562 จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา
ที่มมา ิท: กองทะเบี
ษา

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ

ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี พ.ศ.
พ.ศ. 2563
2563 91
91
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จากแผนภูมิจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 – 2562 จำ�แนกตามกลุ่มสาขา พบว่า มหาวิทยาลัย
บูรพามีจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 10,870 คน ในปีการศึกษา 2558 ลดลงมาเป็น 8,612 คน
ในปีการศึกษา 2562 เนื่องจากมีจำ�นวนนิสิตทั้งหมดลงลง ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่กำ�หนดจำ�นวนนิสิต
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการรับนิสิตตามสัดส่วนอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา และเมื่อพิจารณาในระดับการศึกษา
เดียวกัน ในปีการศึกษา 2562 พบว่า ผู้สำ�เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์กว่าร้อยละ 55.55 รองลงมาคือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 31.72 และ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 12.72 เช่นเดียวกับในระดับปริญญาโท กว่าร้อยละ 65.07 เป็นผู้สำ�เร็จ
การศึกษาในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมาคือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละ 22.25 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 12.68 ส่วนในระดับปริญญาเอก มีผู้สำ�เร็จการศึกษา
ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กว่าร้อยละ 84.27 รองลงมาได้แก่กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละ 10.11 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 5.62

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำ�เพ็ญ”  
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำ�เพ็ญ” เปิดสอนในหลักสูตรระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
		

- ระดับปฐมวัย

		 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 หลักสูตรปกติ (ภาษาไทย) และหลักสูตรสองภาษา (Junior International Program : JIP)
		 - ระดับมัธยมศึกษาที่ 1-6 หลักสูตรปกติ (ภาษาไทย) โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา
(Language Intensive Program : LIP) โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science
And Mathematic Program : SAM) และหลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (International Education
Program : IEP)
ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำ�เพ็ญ” มีนักเรียนทั้งหมด 3,190 คน แบ่งเป็นระดับ
ก่อนประถม 373 คน ระดับประถมศึกษา 1,028 คน ระดับมัธยมต้น 688 คน และระดับมัธยมปลาย 1,101 คน
การผลิตบัณฑิตโดยสถาบันสมทบ

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพา มีศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็น
สถาบันสมทบเพียงแห่งเดียว เนือ่ งจากสถาบันสมทบในสังกัดของสถาบันพระบรมราชชนก จำ�นวน 10 แห่ง ได้เปลีย่ น
สถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ีจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ง
ชาติ และมีอำ�นาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันได้ ตามพระราช
บัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จัดการศึกษาทั้งหมด 2 หลัสูตร ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
เดินเรือ (5 ปี) มีนสิ ติ กำ�ลังศึกษา 352 คน สำ�เร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 จำ�นวน 56 คน และหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกลเรือ (5ปี) มีนสิ ติ กำ�ลังศึกษา 376 คน สำ�เร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562
จำ�นวน 40 คน
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การสนับสนุนนิสิต เพื่อสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา

นิสิตได้รับรางวัล
มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนิสติ อย่างรอบด้าน ซึง่ ครอบคลุมความรูค้ วาม
เข้าใจ และความสามารถในการประยุกต์ศาสตร์ทศี่ กึ ษาในทางปฏิบตั ใิ ห้เป็นทีป่ ระจักษ์และเป็นทีย่ อมรับทัง้ ในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม อย่างเป็นรูปธรรมและมีความเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาและ
คุณภาพ “ในเชิงการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม” ครอบคลุมการดำ�รงตนการยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม
ทีด่ งี ามตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยในปีการ
ศึกษา 2563 มีนิสิตได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้

นางสาวอรุโณทัย สิงห์ตาแก้ว
นางสาวณิชกานต์ เตียวประเสริฐ
นิ สิ ต คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ รั บ รางวั ล นิ สิ ต คณะแพทยศาสตร์ ได้ รั บ รางวั ล
Outstanding Oral Presentation Award พระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำ�ปี
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the การศึกษา 2562
23rd East Asian Forum of Nursing
Scholars conference 2020 ในวันที่ 1011 มกราคม 2563
นิสิตชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลที่ 2 การ
แข่งขันบอร์ดนิทรรศการภาษาฝรั่งเศส

นายกวินณัฐ เจริญสุข
นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลด้าน
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ประจำ � ปี ก าร
ศึกษา 2562 จากสภาสถาบัน การศึกษา
กายภาพบำ�บัดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่
10 สิงหาคม 2563

นางสาวปาริษา วงศ์แสง
ได้รับรางวัลที่ 2 การแข่งขันเล่าเรื่อง
เป็นภาษาฝรั่งเศส
นางสาวพนิดา พูนโต
นิ สิ ต สาขาวิ ช าภาษาฝรั่ ง เศสเพื่ อ การ ได้รบั การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษา
สื่ อ ส า ร ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ฝรั่งเศส
สั ง คมศาสตร์ เข้ า รั บ พระราชทาน
รางวั ล และเกี ย รติ บั ต รจากสมเด็ จ นายพีรณัฐ อบรมวรรณ
พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรม นางสาวสิริกาญจน์ ผลสุข
ราชกุ ม ารี ใ นการแข่ ง ขั น ทั ก ษะภาษา
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบ
ฝรั่งเศส ระดับประเทศ ประจำ�ปี 2562
โดย สมาคมครู ภ าษาฝรั่ ง เศสแห่ ง คำ�ถามความรู้ทั่วไปฝรั่งเศส-ไทย
ประเทศไทย

นางสาวณัฐวรรณ เคียงมะโน
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันกล่าว
สุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส

นายธนวัฒน์ ลิขิตเวทย์  
นางสาวธีรรัตน์ ทรงสถาพร  และ
นางสาวศุวารีย์ ไชยศิลา
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตร
เหรียญทอง ในโครงการประกวดความเป็น
เลิศการจัดการเรียนรู้อุดมศึกษา ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เมื่ อ วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์
2563
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ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า

93

นางสาวจตุพร แก้ววรรณา และ              
นายวรเมธ ช้างเงิน
นิสติ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รบั รางวัลรองชนะ
เลิศอันดับหนึง่ และเหรียญทอง กลุม่ สุขภาพ
และการแพทย์ ในโครงการ Thailand New
Gen Inventors Award จากงานวันนัก
ประดิษฐ์ ประจำ�ปี 2563 จากสำ�นักงาน
การวิจัยแห่งชาติ

นางสาววนารัตน์ โอวาท  
นายสิทธิรตั น์ ราญรอน  
นางสาวกันธิมาภรณ์ คุณรัตน์                                            
นางสาวสุวมิ ล มาโค  และ                 
นางสาวพรภัสร์ กระจ่างกิจ
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กลุ่มการเกษตร
และอาหาร ในโครงการ Thailand New
Gen Inventors Award จากงานวันนัก
ประดิษฐ์ ประจำ�ปี 2563 จากสำ�นักงาน
การวิจัยแห่งชาติ

นายกฤตภาส คำ�ศรี  นางสาวเปรมฤทัย
เพียรวิมังสา  และนายคณิน จำ�เนียรกุล
นิ สิ ต คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ได้ รั บ รางวั ล
เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 5 จัดโดยวิศวกรรม
สถานแห่ ง ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563

นางสาวศรัณยา อินทองปาล
นิสติ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รบั รางวัล
นิ สิ ต ไอที ดี เ ด่ น จากงานประชุ ม วิ ช าการ
ระดับนานาชาติ InCIT2019 จัดโดยสภา
คณบดี ค ณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศแห่ ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562

MR.MAO LYTHEAN และ   
MR.SENG SOPHEAK
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล
จากงาน Senior Project Competition
(SSI4YE 2019) จัดโดย บริษัท สหวิริยา
สตีล อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) เมื่อวัน
ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
นายณัฐชนน ตาปราบ
นายณัฐวัตร ชาติเผือก  
นางสาวสิรัญญา ถนอมพลกรัง
นางสาวประภาพร อุทวราพงศ์
นายสุรินทร์ ทิพย์กองลาศ
นางสาวอาทิตยา คำ�แก้ว
นางสาวเพชรลดา โฆษิตานนท์                                            
นางสาวอรอุมา เปลี่ยนศรี                 
นายวิศวัฒน์ ลี้มงคล  
นายชัยมงคง อาจโยธา
และนางสาวมณฑนี โพธิ์ทอง
ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้น
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาวมาลีวัลย์ กวางแก้ว
นายเอกพันธุ์ จิรัฐิติกุล
นางสาวสโรชา เอี่ยมสำ�อางค์  
นางสาวสุภัสสรา กิตติพิทยากุล  
และนางสาวสุชาดา บุตราวงษ์  
ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้น
วิทยาศาสตรบัณฑิต

นางสาวกนกวรรณ สกุลทรงเดช
นิ สิ ต คณะศึ ก ษาศาสตร์ ได้ รั บ รางวั ล
บทความ “ระดับชมเชย” จากการประชุม
วิชาการ (ออนไลน์) SPU Educational
transformation to the new normal
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มู ล นิ ธิ ศ าสตราจารย์ ดร.แถบ นี ล ะนิ ธิ
มอบรางวั ล การศึ ก ษาและการวิ จั ย ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ครั้ ง ที่ 52 เมื่ อ วั น ที่ 14
ธันวาคม 2562 มีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
เข้ารับรางวัล ดังนี้
นางสาวธนิษฐา เรืองทองเมือง
ได้รับรางวัล ผลการศึกษายอดเยี่ยมทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
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นางสาวดารณี ศรีสวัสดิ์  
นายมงคลกฤช อำ�ไพสิริวงศ์  
นางสาวลักษมณ บุญมา  
นางสาวจิตติกานต์ เทศพรม  และ    
นางสาวปิยาภรณ์ รัตโนภาส
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้
รับรางวัลระดับดี จากการประชุมวิชาการ
ด้านการจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน
ระดับชาติ ครัง้ ที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

นางสาวสุพิชชา มงคงจิตตานนท์  
นายวศิน ปาริชาติธนกุล  และ
นางสาวรักษณา สุริยะธรรม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
นายสรวิชญ์ โตไกรรักษ์  
นางสาวกฤติยา ธิบาย  และ
นายเศรษฐพงศ์ ผาละพรม
นิสติ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รบั รางวัล
ที่ 2 ประเภท โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้
งานสำ�หรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง Internet of Things
นายยศภัทร การประจำ�  
นายธนพร วัฒนาไพศาล  และ
นายสุขวิทย์ ภักดี
นิสติ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รบั รางวัล
ที่ 3 ประเภท โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อ
มูลวิกิพีเดียภาษาไทย ในการแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครัง้
ที่ 22 (NSC-2020)

นางสาวมนัญชยา ฉัตรพรไพบูลย์  
นางสาวกมลลักษณ์ เสนาเลี้ยง  
และนางสาวสวรรยา เงินทอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายพันธวัตร หวังมุทิตากุล
นายศิขริน สว่างวงค์  และ
นายเมธี จันไธสง
ได้รับรางวัลชมเชย
นายกฤษณพงษ์ สุนทรจารยะกุล
นางสาวฐิติญา สุจีรพันธ์ และ
นางสาวศุภิสรา ก๋งหมึง
ได้รับรางวัล Popular Vote
การประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติด มีนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัล จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

นายกิตติคณ
ุ กิตติบดีสกุล  
นายพัฒนพิสทิ ธิ์ อินต๊ะ และนางสาววันทนา ศรีสมบูรณ์
นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัล Excellence
นายยศวริศ ไดรินธนชัยกุล  
นายเรืองวิทย์ นักบุญ  นายวสันต์ ทัดแก้ว  นายธัชพล ชูตนิ นั ท์  
นางสาวอรณิชา เถาว์โมลา  
นางสาวณัฐพร ภักดี  นางสาววันทนา ศรีสมบูรณ์  นายธนวินท์ ภูผาเงิน  
นางสาวอรอนงค์ ทักสนนท์  
นายพีรพล มงคลคูณ  นายวันเฉลิม กังฮวด  นายวิญญู คาวงษ์  
นายเชษฐา ดวงดารา  
นายภควัต สมุทรคุณ  นายพงศ์รพี พุทธา  นายกฤษณะ ถาวรวัฒนผล  
นางสาวอารีรตั น์ อาชาชาญ  
นางสาวนวลศรี เด่นวัฒนา  และนายเศรษฐบุตร หลวงสนาม
นายศุภวิชญ์ สารภี  
นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัล Very Good
นางสาวพุทธิกาญจน์ ป้องขันธ์  
นายพงศกร เวียงดอนกอ
นายรุง่ วิทย์ ตรงต่อธรรม และ
นิ
ส
ต
ิ
คณะวิ
ท
ยาศาสตร์
และศิลปะศาสตร์ ได้รับรางวัล Good
นายพิพรรธ เกลีย้ งสะอาด
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญ จากการประชุมวิชาการ The 8th Asia Undergraduate Conference on Comเงิน จากการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ puting (AUCC 2020) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
“ครูดี..ที่รัก” โดยสำ�นักงานเลขาธิการคุรุ
สภา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563
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นางสาวชนกชนม์ หวังสุข
นิ สิ ต คณะศึ ก ษาศาสตร์ ได้ รั บ รางวั ล
เหรียญทอง จากกีฬาเรือใบ ประเภท 420
ในการแข่ ง ขั น กี ฬ าซี เ กมส์ ครั้ ง ที่ 30
ระหว่ า งวั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน - 11
ธันวาคม 2562 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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นางสาวอรสา เที่ยวกระโทก
นิ สิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า ได้ รั บ
รางวัล 2 เหรียญทองแดง จากกีฬาเรือ
แคนูหญิงเดีย่ ว ระยะ 500 เมตร และระยะ
200 เมตร ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้ง
ที่ 30 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 11
ธันวาคม 2562 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

นายนวภัทร เสมอพร้อม
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเหรียญเงิน
จากกีฬาเทควันโด รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 54
กิโลกรัม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Games
2020” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 13
มกราคม 2563

นายกษิตนิ าถ สุดตา
นายสิทธิศักดิ์ รอบคอบ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลล นิสิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับ
รองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัล “เชิดชูเกียติ” ในงานประเพณี 4
จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ มหาวิทยาลัย
นายศุภกร ผ่านวงษ์
แม่โจ้ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ และ
นางสาวมาลาณี มณีศรี
นิสิตคณะการจัดการและการท่อง
เที่ยว ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงการ
3Krung x Sony Alpha University
Camp 2019

นางสาวสุธินี หาทรัพย์
นิสิตคณะดนตรีและการแสดง ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูก
ทุ่ง ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิง
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม
2563
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การบริการนิสิต

มหาวิทยาลัยบูรพา มีการบริการที่จัดให้กับนิสิตในด้านต่าง ๆ ที่จะทำ�ให้นิสิตได้รับความสะดวกในการดำ�เนิน
ชีวติ ภายในมหาวิทยาลัย และการเสริมสร้างให้นสิ ติ ได้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ดังนี้ ด้านการบริการสิง่ อำ�นวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรียน เช่น ทุนการศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดคณะฯ ห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องอ่านหนังสือตลอด 24
ชัว่ โมง ยานพาหนะ งานทะเบียน เป็นต้น ด้านกายภาพทีส่ ง่ เสริมคุณภาพชีวติ ของนิสติ เช่น หอพักนิสติ สภาพแวดล้อม
ของห้องเรียน ลานออกกำ�ลังกาย ห้องออกกำ�ลังกาย มีเครื่องออกกำ�ลังกายบริการตลอด 24 ชั่วโมง สถานที่จำ�หน่าย
อาหารและเครือ่ งดืม่ ราคาประหยัด สโมสรนิสติ ห้องสันทนาการ ซุม้ ทีน่ งั่ พักผ่อน เป็นต้น ด้านการแนะแนวและการให้
คำ�ปรึกษา : มีอาจารย์ทปี่ รึกษาสำ�หรับนิสติ และมีอาจารย์ฝา่ ยกิจการนิสติ ทีค่ อยให้ค�ำ ปรึกษาร่วมด้วย ด้านการบริการ
ข้อมูลข่าวสาร เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษา กฎระเบียบวินัยที่นิสิตพึงปฏิบัติ แหล่งข้อมูลโรงพยาบาล
และบทความให้ความรู้ รวมทั้งหาแหล่งข้อมูลที่ส่งเสริมการหารายได้พิเศษของนิสิต ห้องสมาคมศิษย์เก่า เป็นต้น ใน
ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดให้บริการกับนิสิต จำ�นวน 172 บริการ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยบูรพายังส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ 5 ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพาได้จดั กิจกรรม
ให้กับนิสิตในภาพรวม จำ�นวน 167 กิจกรรม
ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จดั หาทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ เช่น ทุนมูลนิธิ กองทุน ฯลฯ เพือ่ ช่วยเหลือ สนับสนุน
นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยได้จนสำ�เร็จการศึกษา จากการสำ�รวจทุนการศึกษาโดย
กองกิจการนิสิต พบว่าในปีการศึกษา 2562 นี้ มีทุนสนับสนุนนิสิต จำ�นวน 391 ทุน เป็นเงิน 9,154,265 บาท แสดง
รายละเอียดได้ดังนี้
ตารางที่ 4 - 5 ทุนส่งเสริมการศึกษา

ประเภททุน
พระราชทานฯ
มูลนิธิ
เงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาครัฐและเอกชน
ธนาคาร
รวม

จำ�นวนทุน
21
113
120
127
10
391

จำ�นวนเงิน (บาท)
1,554,900
2,567,365
600,000
4,312,000
120,000
9,154,265
ที่มา : กองกิจการนิสิต

รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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ข้อมูลภาวะการมีงานทำ�ของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

สำ�นักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบสำ�รวจภาวะการมีงานทำ�ของบัณฑิต ให้สามารถใช้งานได้ร่วมกับระบบ
ข้ อ มู ล ภาวะการมี ง านทำของบั ณ ฑิ ต และความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
ลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร เพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้กบั บัณฑิตในการบันทึกข้อมูลออนไลน์ พร้อมกับ
กคอมพิวเตอร์ไญ
ด้พญาบั
ัฒนาระบบสำรวจภาวะการมี
ฑิต อให้
งานได้ร่วมกั
บ ตรเป็น
การลงทะเบียนรับสำนั
พระราชทานปริ
ตรในคราวเดียวกัน ในวังานทำของบั
นที่บัณฑิตณมาซ้
มรัสบามารถใช้
พระราชทานปริ
ญญาบั
ยนรับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบัณฑิตในการบันทึกข้อมูล
ประจำ�ทุกระบบลงทะเบี
ปี แต่ในการเก็
บข้อมูลภาวะการมีงานทำ�ของบัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ไม่สามารถ
ออนไลน์ พร้อมกับการลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรในคราวเดียวกัน ในวันที่บัณฑิตมาซ้อมรับ
รอเก็บข้อพระราชทานปริ
มูลในวันซ้อมรัญบญาบั
พระราชทานปริ
ตรได้
เนือ่ บงจากสถานการณ์
องโรคติดเชืณอ้ฑิไวรั
โคโรนา
ตรเป็นประจำทุญกญาบั
ปี แต่
ในการเก็
ข้อมูลภาวะการมีงขานทำของบั
ตที่สสำเร็
จการศึ(COVID-19)
กษา
ซึ่งมีการแพร่
ร
ะบาดในวงกว้
า
งและยกระดั
บ
ความรุ
น
แรงมากขึ
้
น
ดั
ง
นั
้
น
เพื
่
อ
เป็
น
การงดจั
ด
กิ
จ
กรรมที
่
ม
ี
ก
ารชุ
ในปีการศึกษา 2561 ไม่สามารถรอเก็บข้อมูลในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ เนื่องจากสถานการณ์ มนุมของ
ของโรคติจึงดต้เชือ้องเลื
ไวรั่อสนงานพิ
โคโรนา ธ(COVID-19)
ซึ่งมีการแพร่
ระบาดในวงกว้
างและยกระดั
นแรงมากขึ
คนจำ�นวนมาก
ีรับพระราชทานปริ
ญญาบั
ตรออกไปในวั
นที่ 1 – 2บความรุ
กุมภาพั
นธ์ พ.ศ.้น2564
ดังนั้นเพื่อเป็นการงดจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของคนจำนวนมาก จึงต้องเลื่อนงานพิธีรับพระราชทานปริญญา

จากสถานการณ์
่อให้นมธ์หาวิ
ยาลัยบูรพาได้รับข้อมูลจากการสำ�รวจภาวะการมีงานทำ�ของบัณฑิต
บัตรออกไปในวันดทีัง่ กล่
1 –าว2 กุเพื
มภาพั
พ.ศ.ท2564
ได้ครอบคลุมและครบถ้
วน กองแผนงานจึ
ขอความร่
วมมื
ณฑิรตับตอบแบบสอบถามผ่
านระบบออนไลน์
ที่ http://
จากสถานการณ์
ดังกล่าว เพื่องให้
มหาวิทยาลั
ยบูอรบัพาได้
ข้อมูลจากการสำรวจภาวะการมี
งานทำของ
บัณฑิตได้โดยประชาสั
ครอบคลุม และครบถ้
ขอความร่
อบัณฑิตตอบแบบสอบถามผ่
านระบบออนไลน์
job.buu.ac.th
มพันธ์ผว่านนเว็กองแผนงานจึ
บไซต์มหาวิทงยาลั
ย และวมมืfacebook
fanpage ของมหาวิ
ทยาลัย พร้อมขอ
ที่ http://job.buu.ac.th
มพันมธ์พัผน่าธ์นเว็
หาวิาทวยาลั
fanpage
ของ
ความร่วมมื
อผ่านส่วนงานทีเ่ กีย่ งข้โดยประชาสั
องให้ประชาสั
ขอ้ บมูไซต์
ลดัมงกล่
ทัง้ นีย ม้ และ
บี ณ
ั facebook
ฑิตให้ความร่
วมมือตอบแบบสอบถาม
มหาวิทยาลัย พร้อมขอความร่วมมือผ่านส่วนงานที่เกี่ยงข้องให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้มีบัณฑิตให้
ผ่านระบบออนไลน์
จำ�นวน 1,887 คน จากบัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษาจำ�นวน 8,042 คน คิดเป็นร้อยละ 23.46 จาก
ความร่วมมือตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 1,887 คน จากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน
การสำ�รวจพบว่
า บัคิดณเป็ฑินตร้ทีอ่สยละ
ำ�เร็จ23.46
การศึจากการสำรวจพบว่
กษาได้งานทำ� หรืา อบัประกอบอาชี
พอิสกษาได้
ระ ภายในระยะเวลา
1 ปี พมีจำ�นวน
8,042 คน
ณฑิตที่สำเร็จการศึ
งานทำ หรือประกอบอาชี
ทั้งสิ้น 1,437
(ร้อยละ 76.15)
ไม่มีงานทำ
จำ�นวนคน379
คน 76.15)
(ร้อยละยัง20.08)
และบัณฑิต379
ที่ยคน
ังไม่(ร้มีงอานทำ
อิสระ คน
ภายในระยะเวลา
1 ปี มียัจงำนวนทั
้งสิ้น �1,437
(ร้อยละ
ไม่มีงานทำจำนวน
ยละ �และ
กำ�ลังศึกษาต่
อ จำและบั
�นวนณฑิ71ตทีคน
3.76) งศึกษาต่อ จำนวน 71 คน (ร้อยละ 3.76)
20.08)
่ยังไม่(ร้มอีงยละ
านทำและกำลั
ร้อยละการมีงานทาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 - 2561
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แผนภูมิที่ 4 - 8 ร้ อยละการมีงานทำของบั ณฑิ ตระดับ ปริ ญญาตรี ปี การศึก ษา 2557 - 2561
แผนภู
ี่ 4 - 8 ร้อยละการมีงานทำ
ฑิตยระดั
บปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 - 2561
ที่มาม: ิทระบบภาวะการหางานทำของบั
ณ�ฑิของบั
ต มหาวิณทยาลั
บูรพา

ระบบภาวะการหางานทำ
ณฑิกษา
ต มหาวิทยาลัยบูรพา
จากแผนภูมริ ้อยละการมีงานทำของบัณฑิตระดับทีปริ่มาญ:ญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา�ของบั
ปีการศึ
2557 – 2561
พบว่า ปีกงารศึ
2561ณบัฑิณตระดั
ฑิตระดั
บปริ
ญญาตรีมหาวิ
มีงานทำร้
อยละ
่มขึ้นกจากปี
จากแผนภู
มิร้อยละการมี
านทำกษา
�ของบั
บปริ
ญญาตรี
ทยาลั
ยบูร76.15
พา ปีเพิ
การศึ
ษา 2557 – 2561
การศึกษา 2560 ซึ่งบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีงานทำมากที่สุด ร้อยละ 87.96 รองลงมา
พบว่า ปีได้
การศึ
กษา 2561 บัณฑิตระดับปริญญาตรีมีงานทำ�ร้อยละ 76.15 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ซึ่งบัณฑิต
แก่กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 77.03 และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
กลุ่มสาขาวิ
ชาวิทยาศาสตร์
ุขภาพมีสำหรั
งานทำ
�มากที
ยละ 87.96่สุดรองลงมาได้
แก่กลุ่มสาขาวิ
ยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ร้อยละส70.40
บคณะที
่บัณ่สฑิุดตร้มีองานทำมากที
คือ คณะแพทยศาสตร์
บัณฑิชตาวิ
มีงทานทำ
เทคโนโลยีทุกร้คนอยละ
77.03แก่และกลุ
่มสาขาวิชามนุษร้อยศาสตร์
และสั
งคมศาสตร์ชศาสตร์
ร้อยละร้อยละ
70.4098.80
สำ�หรั
บคณะที
รองลงมาได้
คณะพยาบาลศาสตร์
ยละ 98.92
และคณะเภสั
ตามลำดั
บ ่บัณฑิตมี

งานทำ�มากที
คือ คณะแพทยศาสตร์
บัณฑิตมีงานทำ�ทุกคน รองลงมาได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 98.92
98 ่สุดรายงานประจำปี
พ.ศ. 2563
และคณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 98.80 ตามลำ�ดับ
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ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 - 2561
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แผนภูมิที่ 4 - 9 ระดั บความพึ งพอใจของผู้ ใช้บั ณ ฑิต ระดับ ปริ ญญาตรี ปี การศึ กษา 2557 – 2561
แผนภูทีม่มิท
- 9 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 – 2561
า ี่ :4กองแผนงาน

า : กองแผนงาน
จากแผนภูมริ ะดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึทีก่มษา
2557 - 2561
า ผู้ใช้บงพอใจของผู
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พบว่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาโดยเฉลีย่ รวมอยูใ่ นระดับมาก โดยรวมต่อบัณฑิตในแต่ละ
บูรพา มีความพึงพอใจต่อบัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับมาก เหมือนกันในทุกคณะ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2561
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สุขภาพจำ�นวน ร้อยละ 17.07 ตามลำ�ดับ โดยในปีการศึกษา 2563 มีการรับนิสิตใหม่ทั้งสิ้น านทำ
7,395 คน
ร้ อยละ 20.08 และมี บัณ ฑิ ต ที่กำลั งศึก ษาต่ อ ร้ อยละ 3.76

จำ�แนกเป็นระดับปริญญาตรี 6,742 คน คิดเป็นร้อยละ 91.17 ปริญญาโท 536 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25
และปริญญาเอก 117 คน คิดเป็นร้อยละ 1.58 มีทุนสนับสนุนนิสิต ในปีการศึกษา 2562 จำ�นวน 391 ทุน
เป็นเงิน 9,154,265 บาท และจากการสำ�รวจบัณฑิตทีจ่ บในปีการศึกษา 2561 พบว่า บัณฑิตมีงานทำ� หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 76.15 ยังไม่มีงานทำ�  ร้อยละ 20.08 และมีบัณฑิตที่
กำ�ลังศึกษาต่อ ร้อยละ 3.76
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การวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยบูรพาให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาคุณภาพงานวิจยั ให้มมี าตรฐานสากล ได้รบั การรับรองคุณภาพ
ระดับชาติและระดับสากล ตามมาตรฐานการดำ�เนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส่ง
เสริมการวิจัยและนวัตกรรมในด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีทางทะเล การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอื่น ๆ ส่งผลให้
อาจารย์ได้รบั รางวัลทัง้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างหลากหลาย ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา หรือการรายงานผลเชิงพาณิชย์ การจดสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ผ่านศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจย
ั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รบ
ั การรับรอง
คุณภาพระดับชาติและระดับสากล จาก SIDCER, FERCAP และ สำ�นักงานการวิจย
ั แห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และนวัตกรรม พร้อมด้วย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม
ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชุดที่ 1 (กลุ่มคลินิก/ วิทยาศาสตร์
สุขภาพ/ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และ ดร.เด่นชัย ปราบจันดี รองประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชุดที่ 2 (กลุม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เข้าร่วมรับมอบโล่รบั รองคุณภาพคณะ
กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมประจำ�ปี “FERCAP International
Conference ครัง้ ที่ 19” ณ มหาวิทยาลัยเซนส์ ปีนงั ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2562 จาก
Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review (SIDCER) และ Forum for Ethical Review
Committees in Asia and the Western Pacific Region (FERCAP) ซึ่งเป็นองค์กรสากลที่ World Health
Organization (WHO) ตัง้ ขึน้ เพือ่ พัฒนาจริยธรรมงานวิจยั ในมนุษย์ในประเทศต่าง ๆ โดยมีกรรมการเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
จากทั้งประเทศไทย ทวีปเอเชีย และประเทศในภาคพื้นแปซิฟิก ทำ�หน้าที่ประเมิน ให้คำ�แนะนำ� และรับรองคุณภาพ
สถาบันวิจัยที่ขอรับการประเมิน
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รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และนวัตกรรม พร้อมด้วย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.สวามินี ธีระวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยกระดับคุณภาพงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์ ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายวิจัย และรองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชุดที่ 1 (กลุ่มคลินิก/ วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) เข้าร่วมรับมอบโล่และใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
(National Ethics Committee Accreditation System of Thailand : NECAST) ของคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo
2020) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน จากสำ�นักงานงานวิจัยแห่งชาติ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้มีมาตรฐานสากล คณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จึงเป็นหนึ่งในกลไกหลักที่ช่วยผลักดันให้การวิจัยมีมาตรฐาน เพื่อให้งานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ดำ�เนินไปได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง เป็นการให้ความเชื่อมั่นว่าอาสาสมัครในการวิจัย
จะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการวิจัยและหลัง
เสร็จสิน้ การวิจยั และทำ�ให้ได้ผลการศึกษาวิจยั ทีเ่ ชือ่ ถือได้ สามารถนำ�ผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารซึง่ เป็นทีย่ อมรับใน
ระดับสากลต่อไป
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มหาวิทยาลัยบูรพาจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
The 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary
Research ภายใต้หัวข้อ “Break the Barriers, Design the Future”

มหาวิทยาลัยบูรพาจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน พ.ศ.
2562 (The 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research) ภายใต้หวั ข้อ
“Break the Barriers, Design the Future” ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยบูรพากับ ASIA PACIFIC CONSORTIUM OF RESEARCHERS AND EDUCATORS (APCoRE) มีรอง
ศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผูร้ กั ษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ
งานประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผลงานวิจัยของทั้งนักวิจัยชาวไทยและชาวต่าง
ชาติ โดยมีผลงานวิจัยที่นำ�เสนอรวมทั้ง 121 บทความ เป็นการนำ�เสนอแบบบรรยาย 89 บทความ และนำ�เสนอ
แบบโปสเตอร์ 32 บทความ ใน 5 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ศิลปะและการออกแบบ : วิจิตรศิลป์ประยุกต์ ดนตรีและศิลปะการแสดง รวมถึง
หัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับการขับเคลือ่ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมทีน่ า่ สนใจมากมาย อาทิเช่น
1. ปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง “บทบาทของเครือข่ายวิจยั ต่อการขับเคลือ่ นประเทศไทย” โดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งเยี่ยมชมความพร้อมของมหาวิทยาลัยบูรพา
ในการจัดตั้งศูนย์ EEC Automation Park และ Genomic Thailand Center
2. การบรรยายจาก Keynote Speaker รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ในหัวข้อ Disruptive Technology and
Industry in EEC
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3. การเสวนาในหัวข้อ Smart Living in Aging Society โดย Assoc.Prof.Joseph Reylan B.viray รศ.วิรุฬห์
ศรีบริรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศบาลเมืองแสนสุข และ
ดร.ชรีย์พร ภูมา ผู้อำ�นวยการโปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์
4. การร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ Dr.Malen Link จาก Office of (US) Naval research (Singapore)
ในการสร้างโอกาสความร่วมมือวิชาการและวิจัยระหว่างประเทศ
5. การประชุมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออก
การประชุมวิชาการครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหลากหลายด้านแล้ว ยังก่อให้เกิดความ
ร่วมมือเชิงนโยบายในการพัฒนาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์
อันดี พร้อมขยายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่อไปในอนาคต
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ผลงานวิจัยดีเด่น ปีงบประมาณ 2563
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตนํ้าจืดจากนํ้าทะเลด้วยเทคโนโลยี 		
Reverse Osmosis (RO)

งานวิจัยและนวัตกรรมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์
เทศสวัสดิ์ นายธีระศักดิ์ สโมสร และนายฉัตรดนัย ไชยหาญ ได้เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากนํ้าทะเลเข้มข้นสูงเชิงพาณิชย์
ด้วยระบบผลิตนํ้าจืดจากนํ้าทะเลด้วยระบบ RO สำ�หรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร การนำ�กระบวนการ RO
มาพัฒนาสำ�หรับตอบโจทย์ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรนํ้า โดยเฉพาะพื้นที่ทําการเกษตรที่ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูแล้งและได้รับผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งมีแนวโน้มจะ
ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงการนํานํ้าเค็มที่มีความเข้มข้นสูงมาก (brine) ซึ่งเป็นของเหลือทิ้งจาก
กระบวนการเปลี่ยนนํ้าทะเลให้เป็นนํ้าจืดโดยกระบวนการ RO มาใช้ประโยชน์ เพื่อลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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หุ่นยนต์เก็บขยะบนผิวนํ้า (Collection Trash Robot on Water Surface)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.จั น ทนา ปั ญ ญาวราภรณ์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์พัฒนาหุ่นยนต์เก็บขยะบนผิวนํ้า (Collection Trash
Robot on Water Surface) ให้สามารถควบคุมความเร็วและทิศทางการ
ขับเคลือ่ นผ่านทาง mobile application สามารถเคลือ่ นทีแ่ บบอัตโนมัติ
ในกรณีทมี่ ขี ยะอยูใ่ นระยะตรวจจับของกล้อง เพือ่ ลดอันตรายต่อบุคคลที่
ลงไปเก็บขยะ ไม่วา่ จะเป็นการติดเชือ้ โรคจากแหล่งนาํ้ หรืออาจะจะเกิด
อุบตั เิ หตุในระหว่างการเก็บขยะ โดยแบ่งการทำ�งานออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
• ขยะลอยนํ้าอยู่ในระยะตรวจจับของกล้อง หุ่นยนต์ฯ เคลื่อนที่
อัตโนมัติ
• ขยะลอยนํา้ อยูน่ อกระยะตรวจจับของกล้อง หุน่ ยนต์ฯ สามารถ
ควบคุมการเคลื่อนที่และความเร็วผ่านทาง moblie application
อีกทั้ง ระบบสามารถตรวจจับประเภทขยะ โดยใช้หลักการตรวจ
จับวัตถุในภาพ และหุ่นยนต์ฯ จะเก็บเฉพาะขยะที่ลอยบนผิวนํ้าเท่านั้น ขยะมี 2 ประเภท คือ ขวดพลาสติกและถุง
พลาสติก เนื่องจากขยะดังกล่าวเป็นขยะที่ใช้ระยะเวลาย่อยสลายนาน
การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วยนวัตกรรม 			
delayed-action gelling agent
ดร.มิยอง ซอ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วย
นวัตกรรม delayed-action gelling agent เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา
ภาคตะวันออก โดยได้วสั ดุจากยางพาราในรูปแบบใหม่ในเชิงสร้างสรรค์
สามารถเป็นทางเลือกในการเพิม่ มูลค่าให้ยางพาราได้ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
เช่น ผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่งที่พักอาศัย ผลิตภัณฑ์ทางแฟชั่น เป็นต้น
มีการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ประกอบการโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
จำ�นวน 2 ครั้ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีแบรนด์ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
ตนเอง และจากการทดลองสำ�รวจตลาดพบว่า ผู้ต้องการจะสั่งผลิตเป็น
จำ�นวนมาก และผู้ประกอบการอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางคือ
การจำ�หน่ายวัสดุให้นักออกแบบ เนื่องจากมีหน่วยงาน TCDC มาติดต่อ
ขอนำ�วัสดุเส้นยางและแผ่นยาง นำ�ไปจัดแสดงไว้ในสาขา TCDC ทั่วโลก
เช่น อเมริกา เยอรมันนี อิตาลี สวีเดน จีน เกาหลี และญี่ปุ่น เพื่อให้
นักออกแบบได้รู้จักวัสดุและสั่งวัสดุไปใช้สำ�หรับงานด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
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เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อติดครีบ และท่อคาปิลลารี่
รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้พัฒนาวิธีใหม่ในการออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ
ติดครีบและท่อคาปิลลารี่ สำ�หรับใช้ในระบบทำ�ความเย็นและระบบ
ปรับอากาศ การออกแบบชิน้ ส่วนของระบบทำ�ความเย็นและระบบปรับ
อากาศ คือ ครีบชนิดต่าง ๆ เครือ่ งแลกเปลีย่ นความร้อนแบบท่อติดครีบ
และท่อคาปิลลารี่ โดยวิธีใหม่ที่นำ�เสนอนี้ เป็นวิธีที่มีความแม่นยำ�กว่า
ผลลัพธ์จากซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยทางด้าน
การถ่ายเทความร้อนทีจ่ ดั อยูใ่ นลำ�ดับหนึง่ และลำ�ดับต้น ๆ ของโลกอย่าง
ต่อเนื่อง และยังได้รับการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ภายในประเทศไทย
แล้วด้วย
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จำ�นวนโครงการวิจัย และงบประมาณอุดหนุนการวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยบูรพามีจำ�นวนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ รวม 219 โครงการ
โดยได้รบั ทุนจากแหล่งเงินรายได้มหาวิทยาลัย 167 โครงการ แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 52 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 183,697,588 บาท เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนของงบประมาณจำ�แนกตามแหล่งทุนพบว่า ร้อยละ 90.95 มาจาก
ั ย และงบประมาณอุ
หนุ นมการวิ
จั ยย ร้อยละ 9.05 และในปีงบประมาณ
แหล่งทุนจำนวนโครงการวิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย จรองลงมา
คือ จากแหล่งเงินดรายได้
หาวิทยาลั
พ.ศ. 2563 มหาวิ
ทยาลั
ยไม่ได้รพ.ศ.
ับงบจั2563
ดสรรเงิ
ดหนุยนบูรรัพามี
ฐบาล
เมื่อพิจารณางบประมาณอุ
การวิจัย ในช่วง
ในปี
งบประมาณ
มหาวินทอุยาลั
จำนวนโครงการวิ
จัยจากแหล่งทุนต่ดางหนุ
ๆ นรวม
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
พบว่ามีงคเงิ่านทีรายได้
่ไม่แตกต่
นมากนั
อยู่ในช่วแหล่
ง 180,000,000
– 250,000,000
บาท
219 โครงการ
โดยได้– ร2563
ับทุนจากแหล่
มหาวิางกั
ทยาลั
ย 167ก โครงการ
งทุนภายนอกมหาวิ
ทยาลัย
โครงการ งบประมาณทั
้น 183,697,588 บาท เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนของงบประมาณจำแนกตามแหล่งทุน
ยกเว้นปีง52บประมาณ
2562 ที่ได้ร้งับสิงบประมาณลดลง
พบว่า ร้อยละ 90.95 มาจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย รองลงมา คือ จากแหล่งเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ร้อยละ 9.05 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยไม่ได้รับงบจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาล เมื่อพิจารณา
่ 5 -วงปี
1 จำ
�นวนโครงการวิ
จำ�แนกตามแหล่
น างกันมากนัก
งบประมาณอุดหนุนตารางที
การวิจัย ในช่
งบประมาณ
พ.ศ. 2559จัย– 2563
พบว่ามีค่าที่ไม่งแทุตกต่
อยู่ในช่วง 180,000,000 – 250,000,000 บาท ยกเว้นปีงบประมาณ 2562 ที่ได้รับงบประมาณลดลง

ปีงบประมาณ/แหล่งทุน

2559

2560

ตารางที่ 5 - 1 จำนวนโครงการวิจัย จำแนกตามแหล่ ง ทุน
เงินอุดหนุ
นรัฐบาล
250
247
ปีงบประมาณ/แหล่งทุน
2559
2560
เงินรายได้
ย
เงินมอุหาวิ
ดหนุทนยาลั
รัฐบาล
250160
247200
เงินจรายได้
มหาวิ
16026
20012
เงินรายได้
ากแหล่
งทุนทอืยาลั
่น ย
26436
12459
รวม เงินรายได้จากแหล่งทุนอื่น
รวม
436
459

2561
2562
2563
234
113
0
2561
2562
2563
234118 113 214
0 167
118 79
214 40 167 52
79 431
40 367 52 219
431

ที่มา : กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

367
219
ที่มา : กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณอุดหนุนการวิจัย จาแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2559 - 2563
180
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40
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0

167
147
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122

104

89

75
27

2559

30

2560

งบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาล

65
15
2561

24

39
0

2562

17
2563

งบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

งบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากเงินแหล่งทุนอื่น
แผนภูมแผนภู
ิที่ 5 ม- ิ ท1ี่ 5งบประมาณอุ
ดหนุ
นการวิ
�แนกตามแหล่ง ทุงนทุน
งบประมาณ
- 2563
- 1 งบประมาณอุ
ดหนุ
น การวิจจัยั ยจำจำแนกตามแหล่
ปี งปีบประมาณ
25592559
- 2563

่มา : ปีงบประมาณ
ใช้ข้อมูลจากระบบรายงานประจำ
�ปี apps.buu.ac.th/arsystem
ที่มา : ปีงบประมาณที2557-2560
ใช้ข้อมู2557-2560
ลจากระบบรายงานประจำปี
apps.buu.ac.th/arsystem
ปีงบประมาณ
ใช้ข้อมูลจากระบบวิจัย e-research.buu.ac.th
ปีงบประมาณ 2561-2562 ใช้ข้อมูลจากระบบวิ
จัย 2561-2562
e-research.buu.ac.th
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ตารางที่ 5 - 2 งบประมาณอุดหนุนการวิจัย จำ�แนกตามแหล่งทุน

เงินอุดหนุนรัฐบาล
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
แหล่งทุนอื่น
งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ
2559ตารางที
108,753,800
45.29ดหนุ น27,105,530
11.29 ง ทุ104,259,535
43.42
่ 5 - 2 งบประมาณอุ
การวิจั ย จำแนกตามแหล่
น
เงินอุดหนุน58.36
รัฐบาล 29,595,471
เงินรายได้มหาวิ11.75
ทยาลัย
แหล่งทุนอื่น 29.89
2560แหล่ง146,994,988
75,290,660
ทุน
งบประมาณ 60.47
ร้อยละ 15,175,924
งบประมาณ 7.49
ร้อยละ 64,879,037
งบประมาณ
ร้อ32.04
ยละ
2561 122,457,800
108,753,800 45.29
27,105,530 11.29
104,259,535 43.42
2562 255988,647,400
58.27 24,173,626
15.90 39,298,894
25.83
2560
146,994,988 58.36
29,595,471 11.75
75,290,660 29.89
2563
0
0
16,629,715 9.05 167,067,873 90.95

แหล่งทุน

2561

122,457,800

60.47

15,175,924

0

16,629,715

7.49

64,879,037

รวม
240,118,865
รวม
251,881,119
202,512,761
240,118,865
152,119,920
251,881,119
183,697,588

32.04

202,512,761

ที่มา : ปีงบประมาณ
2559
- 2560 ใช้ข15.90
้อมูลจากระบบรายงานประจำ
�ปี apps.buu.ac.th/arsystem
88,647,400
58.27
24,173,626
39,298,894 25.83
152,119,920

2562
2563

0

ปีงบประมาณ9.05
2561-2563
ใช้ข้อมูลจากระบบวิจัย e-research.buu.ac.th
167,067,873 90.95
183,697,588

หมายเหตุที่ม:า : ปีงบประมาณ
1) ตั้งแต่2559
ปี พ.ศ.2559-2561
เงินวิจัยไม่ได้รวมเงินที่ได้apps.buu.ac.th/arsystem
จากรับจ้างวิจัย หรือ ที่ปรึกษาวิจัย
- 2560 ใช้ข้อมูลจากระบบรายงานประจำปี
		
2) ปี พ.ศ.2559-2561
บจ้างทำ�วิจจัยัยe-research.buu.ac.th
หรือให้คำ�ปรึกษางานวิจัยที่สิทธิผลงานเป็นผู้ว่าจ้างได้
ปีงบประมาณ
2561-2563 ใช้ข้อการรั
มูลจากระบบวิ
หมายเหตุ : 1) ตั้งถูแต่กนิปียพ.ศ.2559-2561
เงินวิจกัยไม่
วมเงินที่ได้จากรัยบบว่
จ้างวิาด้จวัยยการบริ
หรือ ที่ปหรึการเงิ
ษาวินจรายได้
ัย ในโครงการ
ามให้เป็นโครงการบริ
ารวิได้ชราการตามระเบี
2) ปี บริ
พ.ศ.2559-2561
การรับจ้างทำวิ
อให้กัคนำปรึ
กษางานวิ
จัยที่สิทต่ธิอผมาได้
ลงานเป็
ผู้ว่าจ้ไาขงได้
ถูก ยบฯ
การวิชาการ พ.ศ.2558
ลงวัจนัยทีหรื่ 16
ยายน
พ.ศ. 2558
มกี นารแก้
โดยระเบี
นิยามให้เป็นโครงการบริการวิชาการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ พ.ศ.
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ซึง่ จะมีผลต่อรายงานประจำ�ปี พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
2558 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 ต่อมาได้มีการแก้ไข โดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กันยายน
พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีผลต่อรายงานประจำปี พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

การเผยแพร่
ลงานวิ
การเผยแพร่ผ
ผ ลงานวิ
จั ย จัย

จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2559 - 2563
600
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337
248
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93
2559
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304

112

154

2560

247
186
117 117

2561

348
267

240

239
118

81

2562

รายงานสืบเนื่องระดับชาติ

รายงานสืบเนื่องระดับนานาชาติ

วิจัยที่ตีพิมพ์วารสารระดับชาติ

วิจัยที่ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ

48
2563

แผนภูมิที่ 5 - 2 จำนวนผลงานวิจั ย ที่ ได้รับ การเผยแพร่ ปี งบประมาณ 2559 - 2563
มิทหี่ 5ารการวิ
- 2 จำจ�ัยนวนผลงานวิ
ที่มแผนภู
า : กองบริ
และนวัตกรรม จัยที่ได้รับการเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2559 - 2563

ที่มา : กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
108 รายงานประจำปี พ.ศ. 2563
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โดยภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยบูรพามีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด
744 บทความ โดยผลงานส่วนใหญ่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จำ�นวน 348 บทความ รองลงมาคือ
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จำ�นวน 267 บทความ ผลงานตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องระดับชาติ จำ�นวน
81 บทความ และผลงานทีต่ พี มิ พ์ในรายงานสืบเนือ่ งระดับนานาชาติ 48 บทความ ตามลำ�ดับ เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบ
กับจำ�นวนอาจารย์ประจำ�ทัง้ หมด จำ�นวน 1,376 คน พบว่ามีสดั ส่วนผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ตอ่ อาจารย์เท่ากับ 0.54
เรื่องต่อคน โดยส่วนงานที่มีสัดส่วนจำ�นวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ต่อจำ�นวนอาจารย์ มากที่สุดคือ วิทยาลัย
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ร้อยละ 3.27 รองลงมาได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ 1.47 และคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ร้อยละ 1.42 ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล Scopus ปี 2563 ลดลงเหลือ 51 ครั้งต่อปี
ตารางที่ 5 - 3 วารสารวิชาการ ในมหาวิทยาลัยบูรพา

ลำ�ดับ

ส่วนงาน

ชื่อวารสาร

ระดับ

วารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 คณะวิทยาศาสตร์
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
2 คณะพยาบาลศาสตร์
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 คณะสาธารณสุขศาสตร์
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา
4 คณะแพทยศาสตร์
วารสารบูรพาเวชสาร
วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 คณะมนุษยศาสตร์และ
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ การเมือง การบริหาร และกฎหมาย
3 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
4 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
Journal of Global Business Review
5 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (Research
วิทยาการปัญญา
Methodology and Cognitive Science)
6 คณะศึกษาศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์
7 วารสารศึกษาศาสตร์
HRD Journal
8 คณะการจัดการและการท่อง วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
เที่ยว
9 คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมบูรพา
10 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง
11 คณะดนตรีและการแสดง
วารสารดนตรีและการแสดง
12 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา
13 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ วารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมหาวิทยาลัยบูรพา

หมายเหตุ : จากฐานข้อมูล TCI ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

ปรากฏ
ในฐาน

Impact
Factor

นานา
ชาติ
ชาติ
ชาติ
ชาติ

ACI
TCI กลุ่มที่ 1 0.606
TCI กลุ่มที่ 1 0.14
TCI กลุ่มที่ 1 0.043
-

ชาติ

TCI กลุ่มที่ 1

ชาติ
ชาติ
ชาติ
ชาติ

TCI กลุ่มที่ 1 0.07
TCI กลุ่มที่ 1 0.19
TCI กลุ่มที่ 2 0.05
TCI กลุ่มที่ 1 0.302

ชาติ
ชาติ
ชาติ

TCI กลุ่มที่ 1 0.34
TCI กลุ่มที่ 2 0.023
TCI กลุ่มที่ 2 0.29

ชาติ
ชาติ
ชาติ
ชาติ
ชาติ

TCI กลุ่มที่ 2 0.015
TCI กลุ่มที่ 1 0.154
TCI กลุ่มที่ 2
0
-

0.07

ที่มา : กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือ การรายงาน
ผลเชิงพาณิชย์
ในปีงบประมาณ 2563 นักวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพามีการยื่นคำ�ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือการ
รายงานผลเชิงพาณิชย์ ผ่านศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวม 92 ผลงาน โดยมีการยื่นคำ�ขอรับ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำ�นวน 7 ผลงาน สิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำ�นวน 30 ผลงาน สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
จำ�นวน 49 ผลงาน และยืน่ จดแจ้งลิขสิทธิ์ จำ�นวน 6 ผลงาน โดยคณะทีม่ กี ารยืน่ คำ�ขอจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญา
มากที่สุด คือคณะศิลปกรรมศาสตร์ รองลงมาได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และอัญมณี เท่ากัน และคณะวิศวกรรมศาสตร์
ตามลำ�ดับ
ผลงานประเภท : อนุสิทธิบัตร

ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์ทรัพย์สนิ ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการยืน่ คำ�ขอรับอนุสทิ ธิบตั ร จำ�นวน
7 ผลงาน ดังนี้
1. กรรมวิธกี ารสังเคราะห์สารอนุพนั ธ์ของพิเพอร์รนี จากพริกไทย และฤทธิย์ บั ยัง้ แอซิตลิ โคลีนเอสเตอเรส โดย
ผศ.ดร.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง และคณ คณะวิทยาศาสตร์
2. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกเอทีลนี ทีม่ สี ว่ นผสมของพลาสติกรีไซเคิลจากคลอรีน ด้วยกระบวนการขึน้ รูปโดยวิธกี าร
เป่า โดย ดร.พลวัตน์ เจริญขจรชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. การสังเคราะห์อนุพันธ์สารสังเคราะห์ชนิดใหม่ของ 12--((อะมิโน คาร์โบโนไทโออิล)ไทโอ 3, 19 อะซิติว 14
ดีออกซีแอนโดรกราโฟไลด์จากฟ้าทะลายโจร โดย ผศ.ดร.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง และคณ คณะวิทยาศาสตร์
4. เครื่องผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส จากเปลือกทุเรียน โดย รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์
5. การสังเคราะห์อนุพันธ์ของไตรอะโซลเจนนิพิน เพื่อนำ�ไปพัฒนาเป็นยาบรรเทาอาการโรคอัลไซม์เมอร์ โดย
ผศ.ดร.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง และคณ คณะวิทยาศาสตร์
6. การสังเคราะห์อนุพันธ์สังเคราะห์ชนิดใหม่ 7-อะเซ็ทท็อกซี-12-อะมิโน แอนโดรกราโฟไลด์จากฟ้าทะลาย
โจร โดย ผศ.ดร.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง และคณ คณะวิทยาศาสตร์
7. เครือ่ งสเปกโตรมิเตอร์ทาลบอต-เลา สำ�หรับวัดความยาวคลืน่ แสง โดย ผศ.ดร.สรายุธ เดชะปัญญา และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานประเภท : สิทธิบัตรการประดิษฐ์

ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์ทรัพย์สนิ ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการยืน่ คำ�ขอรับสิทธิบตั รการประดิษฐ์
จำ�นวน 30 ผลงาน ดังนี้
1. แผ่นวัสดุหา้ มเลือดทีม่ สี ารสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือ และกรรมวิธกี ารผลิต โดย รศ.ดร.วันเช็ง สิทธิกจิ โยธิน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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2. ผ้าอุ้มทารกแรกเกิดที่คลอดด้วยการผ่าตัด โดย ผศ.นพ.กิตติ กรุงไกรเพชร คณะแพทยศาสตร์
3. อุปกรณ์หน้ากากก่อแรงดันบวก โดย ดร.ปิยพงษ์ ประเสริฐศรี คณะสหเวชศาสตร์
4. เครื่องพ่นละอองลอยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค และป้องกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล โดย ดร.อาณัติ ดีพัฒนา และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. กรรมวิธีเตรียมสารสกัดฟีนอลิกปริมาณสูงจากใบขลู่ โดย ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์
6. กรรมวิธีการเตรียมไฮบริดไคโตซานคอมโพสิต ที่มีองค์ประกอบของแมงจิเฟอริน และอนุภาคนาโนซิงค์
ออกไซด์ ด้วยวิธีโซล-เจล สำ�หรับใช้เป็นโครงเลี้ยงเซลล์ โดย ผศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์
7. ยาสีฟันสมุนไพรอัดเม็ดชนิดเม็ดฟู่ และกรรมวิธีการผลิต โดย ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ และคณะ
คณะเภสัชศาสตร์
8. ระบบทำ�ความสะอาดโถปัสสาวะชายปลอดเชือ้ โรคและปราศจากกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ โดย ดร.อาณัติ ดีพฒ
ั นา
และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. อุ ป กรณ์ สำ � หรั บ วั ด รอยเท้ า เพื่ อ ทาการประเมิ น รู ป เท้ า โดย ผศ.ดร.พิ ม ลพรรณ ทวี ก ารวรรณจั ก ร
คณะสหเวชศาสตร์
10. กรรมวิธีการทำ�สารเคลือบป้องกันการผุกร่อน ของทองแดง ที่มีส่วนประกอบของไทเทเนียมไดออกไซด์
เจือด้วยทองแดง โดย ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ และนายปิยพล แห้วเพ็ชร คณะวิศวกรรมศาสตร์
11. ฟิล์มและสารเคลือบจากคาร์บอกซี่เมทิลเซลลูโลส และสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อ สเตรปโตคอคคัส
ออเรียส และกรรมวิธีการผลิต โดย รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์
12. กรรมวิธกี ารสกัดนิโคตินจากใบยาสูบโดยวิธกี ารสกัดด้วยของไหลทีค่ วามดันสูง โดย ดร.นพพล วีระนพนันท์
และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
13. กรรมวิธเี ตรียมสารสกัดจากมะดันทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระสูง โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศกั ดิ์
คณะเภสัชศาสตร์
14. กรรมวิธีการวิเคราะห์ปริมาณเอทานอลในนํ้ามันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์แบบไม่ใช้สารเคมี โดย ผศ.ดร.ศศิธร
มั่นเจริญ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์
15. กรรมวิธีการผลิตเยื่อกระดาษเหลือทิ้งเพื่อใช้ในการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ โดย ดร.มิยอง ซอ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์
16. กรรมวิธกี ารผลิตเยือ่ กระดาษเหลือทิง้ เพือ่ ใช้ในการขึน้ รูปด้วยระบบไฮดรอลิคแบบอัดร้อน โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
17. กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากเหง้าเร่วหอมที่มีสาร 4 เมทอกซีซินนามิล พี คูมาเรตและทรานส์ 4
เมทอกซีซินนามัลดีไฮด์ในปริมาณสูง โดย รศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข และคณะ คณะวิทยาศาสตร์
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18. กรรมวิธกี ารสกัดสารสารประกอบฟีนอลิกทัง้ หมดจากใบบัวหลวง โดย ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ และคณะ
คณะเภสัชศาสตร์
19. อุปกรณ์นวดแขนและขาด้วยยางยืด โดย ดร.เมธี ธรรมวัฒนา คณะศึกษาศาสตร์
20. อุปกรณ์นวดฝ่าเท้าด้วยยางยืด โดย ดร.เมธี ธรรมวัฒนา คณะศึกษาศาสตร์
21. อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณไนไตรท์แบบกระดาษ โดย ผศ.ดร.ศศิธร มั่นเจริญ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์
22. สูตรคอมพาวด์พลาสติกชีวภาพ พอลิแลคติกแอซิด และพอลิบิวทิลีนซักซิเนต ผสมวัสดุเหลือทิ้งจาก
การเกษตร โดย รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์
23. กรรมวิธีการสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากใบผักบุ้งทะเล โดย ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ และคณะ
คณะเภสัชศาสตร์
24. กรรมวิธีการสร้างสรรค์ศิลปะลายรดนํ้าแบบสามมิติด้วยน้ายาอีพ็อกซี่เรซิ่น โดย ผศ.ดร.นฤทธิ์ วัฒนภู
คณะศึกษาศาสตร์
25. ผลิตภัณฑ์วิปโฟมที่มีส่วนผสมของสารสกัดหญ้ารีแพร์เป็นองค์ประกอบ และกรรมวิธีการผลิตดังกล่าว
โดย ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ และคณะ คณะเภสัชศาสตร์
26. อุปกรณ์สำ�หรับติดที่วางแขนเก้าอี้ โดย ผศ.ดร.พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร คณะสหเวชศาสตร์
27. ชุดตรวจวัดฟอร์มัลดีไฮด์แบบกระดาษที่อ่านผลจากระยะที่ปรากฏของสี โดย ผศ.ดร.ยุภาพร สมีน้อย
คณะวิทยาศาสตร์
28. อุปกรณ์วัดองศาการเคลื่อนไหวข้อต่อไร้มือจับ โดยอาจารย์ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ คณะสหเวชศาสตร์
29. กรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อใบสับปะรดด้วยวิธีขึ้นรูปแบบเปียกด้วยเทคนิคพิมพ์ร้อน
โดย ดร.จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
30. เตาเผาข้าวหลามจากเชื้อเพลิงชีวมวล โดย ผศ.ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลงานประเภท : ลิขสิทธิ์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการยื่นคำ�ขอรับยื่นจดแจ้ง
ลิขสิทธิ์ จำ�นวน 6 ดังนี้
1. รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ การนำ�ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ภาคอุตสาหกรรม โดย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ และเจ้าหน้าที่ศูนย์
ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำ�นักบริการวิชาการ
2. งานออกแบบแอปพลิเคชัน (Applocation) “ราชธานีศรีวะนาไล” โดย ผศ.ภคมน ตัง้ จิตติเลิศ และ ผศ.บุญชู
บุญลิขิตศิริ คณะศิลปกรรมศาสตร์
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3. งานออกแบบห้องนิทรรศการศิลปะดิจทิ ลั “ราชธานีศรีวะนาไล” โดย ผศ.ภคมน ตัง้ จิตติเลิศ และ ผศ.บุญชู
บุญลิขิตศิริ คณะศิลปกรรมศาสตร์
4. คู่มือการทดสอบสมรรถภาพการควบคุมอุปกรณ์มือถือของผู้สูงวัยรักบ้าน โดย ผศ.ภคมน ตั้งจิตติเลิศ และ
ผศ.บุญชู บุญลิขิตศิริ คณะศิลปกรรมศาสตร์
5. โปรแกรมดิจิทัลเพื่อทดสอบสมรรถภาพการควบคุมอุปกรณ์มือถือของผู้สูงวัยรักบ้าน โดย ผศ.ภคมน
ตั้งจิตติเลิศ และ ผศ.บุญชู บุญลิขิตศิริ คณะศิลปกรรมศาสตร์
6. กระบวนการวิจัยสำ�หรับนักวิจัยมืออาชีพ โดย รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา
ผลงานประเภท : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการยื่นคำ�ขอรับ สิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ จำ�นวน 49 ผลงาน ดังนี้

ลวดลายสลากสินค้า

ลวดลายบนกล่องพับ

ลวดลายสลากสินค้า

ลวดลายถุงบรรจุภัณฑ์ ลวดลายถุงบรรจุภัณฑ์

โดย อ.รสา สุนทรายุทธ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดย นายวิศรุต อยู่เกิด และ อ.รสา สุนทรายุทธ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ชั้นวางหนังสือ

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ชั้นวางหนังสือ

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดย อ.รสา สุนทรายุทธ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

โถปัสสาวะ

โดย ดร.อาณัติ ดีพัฒนา       
และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

โดย นายวิศรุต อยู่เกิด และ
อ.รสา สุนทรายุทธ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดย นายวิศรุต อยู่เกิด และ
อ.รสา สุนทรายุทธ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ชั้นวางหนังสือ

ชั้นวางหนังสือ

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
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โต๊ะ

เก้าอี้

ลวดลายกระดาษ

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายกระดาษ

ลวดลายกระดาษ

ลวดลายกระดาษ

ลวดลายกระดาษ

ลวดลายกระดาษ

ลวดลายกระดาษ

ลวดลายกระดาษ

ลวดลายกระดาษ

ลวดลายกระดาษ

ภาชนะบรรจุ

ภาชนะบรรจุ

ภาชนะบรรจุ

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ภาชนะบรรจุ

ภาชนะบรรจุ

ภาชนะบรรจุ

ลวดลายกระดาษ

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

114

ชั้นวางหนังสือ

ANNUAL REPORT 2020
BURAPHA UNIVERSITY

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายกระดาษ

ลวดลายกระดาษ

ลวดลายกระดาษ

ลวดลายกระดาษ

ลวดลายกระดาษ

พลอย

พลอย

พลอย

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

สร้อย

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงษา
คณะอัญมณี

สร้อย

โดย ผศ.วรชัย รวบรวมเลิศ
และคณะ
คณะอัญมณี

โดย ผศ.วรชัย รวบรวมเลิศ
และคณะ
คณะอัญมณี

ต่างหู

ต่างหู

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดย ดร.มิยอง ซอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงษา
คณะอัญมณี

โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงษา
คณะอัญมณี

พลอย

พลอย

โดย ผศ.วรชัย รวบรวมเลิศ
และคณะ
คณะอัญมณี

โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงษา
คณะอัญมณี

ต่างหู

ต่างหู

โดย ผศ.วรชัย รวบรวมเลิศ
และคณะ
คณะอัญมณี

โดย ผศ.วรชัย รวบรวมเลิศ
และคณะ
คณะอัญมณี

โดย ผศ.วรชัย รวบรวมเลิศ
และคณะ
คณะอัญมณี

ต่างหู
โดย ผศ.วรชัย รวบรวมเลิศ
และคณะ
คณะอัญมณี

จี้
โดย ผศ.วรชัย รวบรวมเลิศ
และคณะ
คณะอัญมณี

พวงกุญแจ
โดย ผศ.วรชัย รวบรวมเลิศ
และคณะ
คณะอัญมณี

โดย ผศ.วรชัย รวบรวมเลิศ
และคณะ
คณะอัญมณี

รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า

115

บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลด้านการวิจัย

116

ผศ.อริสรา ฤทธิ์งาม
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัล
Best Poster Presentation Award : 2nd place
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
the 23rd East Asian Forum of Nursing Scholars
conference 2020
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์  ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง  และ
ว่าที่ร้อยตรี พิสุทธิ์ เทศสวัสดิ์
คณะเทคโนโลยีทางทะเล ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงาน การ
ผลิตนํา้ จืดจากนํา้ ทะเลด้วยเทคโนโลยี Reverse Osmosis (RO)
ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

รศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล
ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากผลงาน
การศึกษาทบทวนลิเวอร์เวิร์ตสกุลฟรูลาเนียในประเทศไทย
(Revision of the Liverwort Genus Frullania in Thailand)
ผศ.ดร.สมชาติ แม่นปืน
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากผลงาน
ชุดตรวจวัดสารพิษตกค้างเพื่ออาหารปลอดภัย
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำ�ปี 2563
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

น.ส.วิไลวรรณ พวงสันเทียะ น.ส.ศิริวรรณ ชูศรี
น.ส.ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง และนายวรเทพ มุธุวรรณ
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้รับรางวัลดีเด่น จากผล
งาน วงจรชีวิตแมงกะพรุนหนัง Rhopilema hispidum
(Vanhöffen, 1888).
น.ส.จิตรา ตีระเมธี น.ส.เกษราภรณ์ โมฑะกุล น.ส.โสภาวดี
เมืองฮาม และนายวิภูษิต มัณฑะจิตร
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้รับรางวัลระดับดี จากผลงาน
ประชาคมโคพีพอดบริเวณบ้านปลาเกาะแสมสาร
นายไพฑูรย์ มกกงไผ่ นายอาวุธ หมั่นหาผล                         
และนายวันชัย วงสุดาวรรณ
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้รับรางวัลชมเชย จากผล
งาน การประเมินการปนเปื้อนสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน (พีเอเอช) ในการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่
21 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563
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อาจารย์ปิยาภรณ์ รัตโนภาส และนายธนยศ กุลฑล
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 จากผลงาน การวิเคราะห์ปริมาณจราจรของถนนท่อง
เที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ช่วงหาดคุ้งวิมานหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี ในการประชุมวิชาการด้าน
การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

น.ส.กัณหา พรมมาบุญ
คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผล
งาน การรับรู้และความพึงพอใจของบุคลากรต่อการนำ�องค์กร
ของผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ในการประชุมวิชาการวิจัย
ระดับชาติสำ�หรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยบูรพา ผลิตผลงานวิจยั และนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2563 กว่า 219 เรือ่ ง มีอาจารย์
ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 9 ผลงาน มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ทั้งหมด 744 บทความ โดยมีการอ้างอิงผลงานวิจัยในฐานข้อมูล Scopus  51 ครั้ง และมีการยื่นคำ�ขอจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือการรายงานผลเชิงพาณิชย์ ผ่านศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ทั้งสิ้น 92 ผลงาน
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การบริการวิชาการ และเครือข่ายความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยบูรพามีพนั ธกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุนและดำ�เนินการให้บริการวิชาการแก่สงั คมให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาและนโยบายของชาติ ตอบสนองความต้องการพัฒนา แก้ไขปัญหา หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สงั คม
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ให้ครอบคลุมด้านการ
ทำ�นุบำ�รุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งบทบาทในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และ
การบริการทางการแพทย์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมระหว่าง
เครือข่ายความร่วมมือทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูก่ ารเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสาร
การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคตะวันออก
การบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2563
เรือนจำ�ชลบุรี-ม.บูรพา ร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะผู้ต้องขัง

นายสมศักดิ์ เทพสุทนิ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม เป็นประธานพิธวี างศิลาฤกษ์ โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ฝึกอาชีพผู้พลั้งพลาด ณ เรือนจำ�ชั่วคราวบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวง
ยุติธรรม นายนิมิต ทัพวนานต์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์
นายโฆสิต สุวนิ จิ จิต ประธานคณะอนุกรรมการเพือ่ ศึกษาแนวทางการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ นายภัครธรณ์
เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมในพิธี
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การจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ (นำ�ร่อง) ทีเ่ รือนจำ�ชัว่ คราวบ้านบึง ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เป็น
นโยบายเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพแบบลงมือทำ�จริง ได้วิชาความรู้ เมื่อพ้นโทษออกไปแล้วมีงานทำ� ไม่กระทำ�ผิดซํ้า
อีก ซึ่งในครั้งนี้มีความร่วมมือทั้งหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเอกชน กลุ่มนักธุรกิจผู้ประกอบการ สภาอุตสาหกรรม สภา
หอการค้า ชุมชน หน่วยงานอิสระ และองค์การไม่แสวงหาผลกำ�ไร จากนี้จะบูรณาการร่วมกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อหยิบ
ยื่นโอกาสในการกลับตัวให้แก่ผู้ต้องขัง ให้มีอาชีพ มีรายได้ในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว สามารถที่จะกลับเป็นคน
ดีของสังคมได้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาเล็งเห็นความสำ�คัญของการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม จึงได้เข้า
ร่วมพัฒนาเรือนจำ� และจัดโครงการเป็น 3 ระยะ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ครอบคลุมในทุกด้าน คือ
- การปรับปรุงพื้นที่และจัดการสิ่งแวดล้อมภายในเรือนจำ�
- การเสริมทักษะ การอบรมพัฒนาด้านต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างอาชีพแก่ผู้ต้องขัง
- การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขัง
โดยมีหลายส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมสนับสนุนการพัฒนาเรือนจำ� ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
ที่จะสร้างโอกาสและการยอมรับให้กับผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ในการกลับคืนสู่สังคมต่อไป
โครงการจั ด ทำ � มาตรฐานอาชี พ และคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ สาขาวิ ช าชี พ การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ (MICE)

มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับสถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) จัดประชุมสัมมนาชีแ้ จงผูเ้ กีย่ วข้องใน
อุตสาหกรรมวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ไมซ์ พร้อมเปิดตัวโครงการจัดทำ�มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาชีพในสาขาวิชาชีพการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (MICE) มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ
มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร
โดยโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก อาทิ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของธุรกิจสนับสนุน
ทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ ง อีกทัง้ ประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ในตลาดภูมภิ าคด้านการเชือ่ มต่อ
และการเข้าถึงตลาดอาเซียน และกลุ่มประเทศ CLMV รวมถึงรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มศักยภาพและวางแผนเชิงรุกให้กับ
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ไมซ์ไทย อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังคงขาดแบบทดสอบสมรรถนะของบุคคลในวิชาชีพดังกล่าว ดังนั้นสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพจึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา ดำ�เนินโครงการจัดทำ�มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (MICE) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประกอบการจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ สถาน
ศึกษาสามารถนำ�ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และจะนำ�
ไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้
การบริการวิชาการ

มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พามี น โยบายด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมที่ ชั ด เจนบรรจุ ไว้ ใ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
เพียงพอและยั่งยืน จึงมุ่งส่งเสริมและผลักดันองค์ความรู้หรือผลงานวิจัย โดยใช้การบริการวิชาการ ไปประยุกต์
ต่อยอด เพือ่ การพัฒนาสังคม ชุมชน และเศรษฐกิจของประเทศ และเพือ่ ให้การบริการวิชาการ แก่สงั คมมีความโดดเด่น
ตอบสนองต่อความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและบูรณาการกับพันธกิจต่าง ๆ ได้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ก�ำ หนดให้
มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สงั คม และกำ�กับ ติดตามให้มรี ะบบดำ�เนินการตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริการวิชาการขึ้น 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา
และคณะกรรมการบริหารเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ กลไกการทำ�งานที่สำ�คัญคือการสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนและบูรณาการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยยึดหลักการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มจากการกำ�หนด
กลยุทธ์ ทิศทาง แนวทางการให้บริการวิชาการแก่สังคมและ action plan ของการดำ�เนินงานตลอดทั้งปี มี
การถ่ายทอด ไปสู่ส่วนงานต่าง ๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำ�ไปสู่การบริการ
วิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยบูรพามีผลงานตามนโยบายที่ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาชุมชน สังคม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและสามารถประยุกต์หรือสร้างแนวทางการดำ�เนินงานใหม่ ๆ
ด้วยตนเองได้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยบูรพามีจำ�นวนโครงการบริการวิชาการรวม 497 โครงการ มีงบ
ประมาณ ทัง้ สิน้ 317,989,384.96 บาท กว่าร้อยละ 86.28 ของงบประมาณมาจากแหล่งทุนอืน่ รวม 274,368,951.96
บาท รองลงมาได้รับทุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 42,807,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.46 และจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 812,733.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.26 นอกจากการจัดทำ�โครงการบริการวิชาการ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยบูรพายังได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 292 คน จำ�นวน
502 ครั้ง เขียนบทความลงในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ จำ�นวน 102 บทความ เผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
จำ�นวน 366 เรื่อง และทางอินเทอร์เน็ต 487 เรื่อง
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ตารางที่ 6 - 1 โครงการบริการวิชาการ จำ�แนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2563

แหล่งทุน

จำ�นวน
1
29
467

เงินอุดหนุนรัฐบาล
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
แหล่งทุนอื่น
รวม

ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ
42,807,700.00
812,733.00
274,368,951.96

ร้อยละ
13.46
0.26
86.28

317,989,384.96

100.00

497

ที่มา : กองแผนงาน

หมายเหตุ : 1) ข้อมูลจำ�นวนโครงการและงบประมาณ แหล่งเงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินรายได้มหาวิทยาลัย
จากระบบรายงานประจำ�ปี
		
2) ข้อมูลจำ�นวนโครงการแหล่งทุนอื่น จากระบบสารสนเทศโครงการบริการวิชาการ
		
3) ข้อมูลงบประมาณแหล่งทุนอื่น จากระบบบัญชีสามมิติ
ตารางที่ 6 - 2 โครงการบริการวิชาการ จำ�แนกตามแหล่งทุนและส่วนงาน ปีงบประมาณ 2563
ส่วนงาน

เงินอุดหนุนรัฐบาล

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

แหล่งทุนอื่น

จำ�นวน งบประมาณ จำ�นวน งบประมาณ จำ�นวน

รวม

งบประมาณ

จำ�นวน

งบประมาณ

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

-

-

-

-

4

10,360,100.00

4

10,360,100.00

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

-

-

2

55,900.00

1

58,500.00

3

114,400.00

คณะดนตรีและการแสดง

-

-

1

-

-

-

1

-

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

-

-

-

-

2

15,750.00

2

15,750.00

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

-

-

-

-

-

-

0

-

คณะพยาบาลศาสตร์

-

-

-

-

4

7,287,400.00

4

7,287,400.00

คณะแพทยศาสตร์

-

-

6

310,773.00

6

2,366,000.00 12

2,676,773.00

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

-

-

5

128,260.00 10

23,104,868.00 15

23,233,128.00

คณะเภสัชศาสตร์

-

-

-

-

2

352,624.28

2

352,624.28

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

6

11,800.00

9

611,110.00 15

622,910.00

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

-

-

-

- 34

9,938,979.59 34

9,938,979.59

คณะโลจิสติกส์

-

-

-

- 13

34,478,088.26 13

34,478,088.26

คณะวิทยาการสารสนเทศ

-

-

1

คณะวิทยาศาสตร์

-

-

2

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

-

-

-

-

1

100,000.00

1

100,000.00

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

-

-

-

-

4

608,600.00

4

608,600.00

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

-

- 48

2,456,250.00 48

2,456,250.00

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1

42,807,700

-

- 37

6,508,560.00 38

49,316,260.00

50,000.00

7

231,000.00 23

4,760,400.00

8

4,810,400.00

8,254,916.87 25

8,485,916.87

รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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ส่วนงาน

เงินอุดหนุนรัฐบาล

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

แหล่งทุนอื่น

จำ�นวน งบประมาณ จำ�นวน งบประมาณ จำ�นวน

รวม

งบประมาณ

จำ�นวน

งบประมาณ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

-

-

3

6,000.00

-

-

3

6,000.00

คณะศึกษาศาสตร์

-

-

-

-

7

6,155,500.00

7

6,155,500.00

คณะสหเวชศาสตร์

-

-

1

19,000.00

2

154,659.00

3

173,659.00

คณะสาธารณสุขศาสตร์

-

-

1

-

1

593,170.00

2

593,170.00

คณะอัญมณี

-

-

-

-

4

1,718,925.00

4

1,718,925.00

วิทยาลัยนานาชาติ

-

-

-

-

7

407,000.00

7

407,000.00

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

-

-

-

- 31

37,240,719.85 31

37,240,719.85

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

-

-

-

-

8

1,022,232.00

8

1,022,232.00

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา

-

-

-

-

3

161,000.00

3

161,000.00

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ

-

-

-

-

-

-

0

-

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำ�เพ็ญ”

-

-

-

-

4

3,010,500.00

4

3,010,500.00

สถาบันภาษา

-

-

-

- 20

525,950.00 20

525,950.00

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

-

-

-

-

744,080.00

8

744,080.00

สำ�นักคอมพิวเตอร์

-

-

-

- 10

3,519,300.00 10

3,519,300.00

สำ�นักบริการวิชาการ

-

-

-

- 146

105,148,469.04 146

105,148,469.04

สำ�นักหอสมุด

-

-

-

-

-

-

0

-

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

-

-

-

-

-

-

0

-

ศูนย์จีนศึกษา

-

-

-

-

9

2,061,800.07

9

2,061,800.07

บัณฑิตวิทยาลัย

-

-

1

0

2

643,500.00

3

643,500.00

รวม

1

42,807,700.00 29

8

812,733.00 467 274,368,951.96 497 317,989,384.96

ที่มา : กองแผนงาน

หมายเหตุ : 1) ข้อมูลจำ�นวนโครงการและงบประมาณแหล่งเงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินรายได้มหาวิทยาลัย
จากระบบรายงานประจำ�ปี
		
2) ข้อมูลจำ�นวนโครงการแหล่งทุนอื่น จากระบบสารสนเทศโครงการบริการวิชาการ
		
3) ข้อมูลงบประมาณแหล่งทุนอื่น จากระบบบัญชีสามมิติ
การเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
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มหาวิทยาลัยบูรพามีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยบูรพาได้รบั เชิญเป็นวิทยากรให้กบั หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ สิน้ 292 คน จำ�นวน 502
ครั้ง เมื่อจำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า บุคลากรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษมากที่สุด จำ�นวน 199 ครั้ง รองลงมาได้แก่ บุคลากรกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำ�นวน 155
ครั้ง บุคลากรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำ�นวน 83 ครั้ง และกลุ่มสถาบัน สำ�นัก ศูนย์ จำ�นวน 65
ครั้ง ตามลำ�ดับ
ANNUAL REPORT 2020
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ตารางที่ 6 - 3 จำ�นวนบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ปีงบประมาณ 2563

กลุ่มวิชา
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสถาบัน สำ�นัก ศูนย์
รวมทั้งสิ้น

จำ�นวนคน
69
126
58
39
292

จำ�นวนครั้ง
155
199
83
65
502

การเขียนบทความเผยแพร่ทางสิ่งพิมพ์

การเขียนบทความเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการนั้นเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมอีกประการหนึ่ง ซึ่งจะทำ�ให้
ประชาชนได้รับความรู้และเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำ�วัน สามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เขียนบทความลงในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ จำ�นวน 102
บทความ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 6-4
ตารางที่ 6 - 4 การเขียนบทความเผยแพร่ทางสิ่งพิมพ์ จำ�แนกตามส่วนงาน ปีงบประมาณ 2563

ส่วนงาน/หน่วยงาน
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คณะดนตรีและการแสดง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

จำ�นวน
เรื่อง
4
3
1
15
27
1
18

ส่วนงาน/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
โครงการจัดตัง้ คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
รวมทั้งสิ้น

จำ�นวน
เรื่อง
2
4
21
1
1
4
102

การเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง และทางอินเตอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อให้ประชาชนได้
รับทราบความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม และเรือ่ งทีเ่ ป็นประโยชน์กบั ชีวติ ประจำ�วันในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมพืน้ ทีเ่ กือบทัว่
ประเทศ โดยออกอากาศทั้งระบบ FM และ AM ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เขียน
บทความทางวิชาการเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง จำ�นวน 366 เรือ่ ง และเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 487 เรือ่ ง แสดง
รายละเอียด ดังตารางที่ 6-5 และ 6-6

รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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ตารางที่ 6 - 5 การเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง

ชื่อรายการ

ส่วนงาน

1. วิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สำ�นักบริการวิชาการ
2. มนุษย์กับสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สำ�นัก
บริการวิชาการ
3. สุขภาพดีมีสุข
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สำ�นักบริการ
วิชาการ
4. สุขภาพดี-ชีวีมีสุข
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ สำ�นักบริการวิชาการ
5. วิถีสุขภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ สำ�นักบริการวิชาการ
6. ก้าวไกลในโลกกว้าง
สำ�นักบริการวิชาการ
7. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
สำ�นักบริการวิชาการ
8. เล่าข่าวชาวมอบู
คณะเภสัชศาสตร์
รวม

จำ�นวน
(สถานี)

จำ�นวน
(เรื่อง)

68

52

55
48
93
61
1

52
52
52
52
2
366

96
70

52
52

ตารางที่ 6 - 6 การเผยแพร่วิชาการทางอินเทอร์เน็ต

เว็บไซต์

Uniserv.buu.ac.th

124

เรื่อง

Uniserv.buu.ac.th

รายการวิทยาศาสตร์เพื่อ
ประชาชน
รายการมนุษย์กับสังคม

Uniserv.buu.ac.th

รายการสุขภาพดีมีสุข

Uniserv.buu.ac.th

รายการสุขภาพดี-ชีวีมีสุข

Uniserv.buu.ac.th

วิถีสุขภาพ

Uniserv.buu.ac.th
Uniserv.buu.ac.th
https://tinyurl.com/
v7s3vqo
YOUTUBE moshisaran
channels
www.buu.ac.th/buuusr/
frontend/index
https://ccpe.pharmacycouncil.org/
www.facebook.com
www.mupabuu.com/
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ก้าวไกลในโลกกว้าง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎ
หมายภาคคํ่า
การจัดการความรู้

BURAPHA UNIVERSITY

อโรคยาศาลา นํ้ามันหอมระเหย
เพื่อการบำ�บัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทาง
เภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม
สัตวศาสตร์พาเพลิน
mupa talk and news

ส่วนงาน

คณะวิทยาศาสตร์
ร่วมกับ สำ�นักบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร่วมกับ สำ�นักบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์
ร่วมกับ สำ�นักบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์
ร่วมกับ สำ�นักบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับ
สำ�นักบริการวิชาการ
สำ�นักบริการวิชาการ
สำ�นักบริการวิชาการ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

จำ�นวน
(เรื่อง)

52
52

52
52
52
52
52
72

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

17

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

1

คณะเภสัชศาสตร์

8

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะดนตรีและการแสดง

5
20
487

การให้บริการวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ

นอกจากการให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น มหาวิทยาลัยบูรพายังมีการให้
บริการวิชาการแก่บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยมีการดำ�เนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง ตามความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการให้บริการฝึกปฏิบัติงานแก่นิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพาและนิสิตต่างสถาบัน
ตารางที่ 6 - 7 การให้บริการวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ

ส่วนงาน/หน่วยงาน
การให้บริการ
คณะการแพทย์แผนไทยอภัย ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ภูเบศร
คณะดนตรีและการแสดง
ให้บริการทางด้านดนตรีและการแสดง
คณะแพทยศาสตร์
การบริการทางการแพทย์
การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก
การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยใน
คณะสหเวชศาสตร์
คลินิกกายภาพบำ�บัด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะอัญมณี
คณะเทคโนโลยีทางทะเล

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริการตรวจวิเคราะห์อัญมณีสำ�หรับบุคคลทั่วไป

สถิติการให้บริการ
1,600 คน
20 ครั้ง
296,657
62,709
147
68
30
2,107
4,573
6
21
51

ราย
ราย
ครั้ง/
เดือน
คน
หน่วยงาน
ครั้ง
ใบรับรอง
ตัวอย่าง
ครั้ง
แปลง

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า
บริการตรวจสุขภาพและโรคสัตว์นํ้า
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
SDGsPGS สระแก้ว
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บริการเข้าชมสถานเลี้ยงสัตว์นํ้าเค็มและพิพิธภัณฑ์
351,325 คน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
บริการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและโรงเรือนเพาะเลี้ยง
243 หน่วยงาน
สัตว์นํ้า
91 ตัวอย่าง
ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าและดิน
20 ตัวอย่าง
ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางอาหาร
18 ตัวอย่าง
ให้บริการตรวจวิเคราะห์แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์
สัตว์หน้าดิน สัตว์นํ้าวัยอ่อน
430 ลิตร
ให้บริการแพลงก์ตอนพืช
46 ลิตร
ให้บริการแพลงก์ตอนสัตว์
50 คน
ให้บริการนิสิตฝึกงานประจำ�ปี
รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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โครงการทำ�นุบำ�รุงศิลปะ วัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2563

การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุง
่ ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ

คณะดนตรีและการแสดง จัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ครั้งที่ 21
ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณะเดชาชัย
รองอธิการบดีฝ่ายอำ�นวยการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานมอบรางวัล โดยผู้ชนะเลิศการประกวดเพศหญิง
ได้แก่ น.ส.ศิริลักษณ์ สมบัติธนกุล จากมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง และประเภทชาย ได้แก่ นายพชรดนัย วังกะหาด
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ศิลปินแห่งชาติสืบศาสตร์ สานศิลป์ เปิดประตู สู่เมืองศิลปะ

มหาวิทยาลัยบูรพา โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม
“ศิลปินแห่งชาติสืบศาสตร์ สานศิลป์ เปิดประตู สู่เมืองศิลปะ” (ศิลปินแห่งชาติสัญจร) ระหว่างวันที่ 20 - 21
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจาก นายสนธยา คุณ
ปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิด รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
กล่าวต้อนรับ โครงการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการอนุรกั ษ์สบื สานศิลปวัฒนธรรมไทย และพัฒนาทักษะในด้าน
ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง และเป็นการสืบสานพระบรมราช ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะอัครศิลปิน และพระปฐมบรมราชโองการ ของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข
แห่งอาณาราษฎรตลอดไป ทัง้ นีภ้ ายในโครงการ มีการแสดงผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า โดยจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งผลงานจากศิลปินแห่ง
ชาติ ทีท่ รงคุณค่าต่อการเรียนรูแ้ ละ รับชมโดยผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม มีโอกาสแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นการสร้างสรรค์ งานศิลป์
จากศิลปินแห่งชาติด้วย
มหาวิทยาลัยบูรพาได้กำ�หนดนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและธำ�รงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมความเป็นไทย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำ�นึกให้แก่นิสิต บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงกับชุมชนและท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันออกและภูมิภาคอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยดำ�เนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ตระหนักถึงความสำ�คัญของศิลปะ
วัฒนธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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ตารางที่ 6 - 8 โครงการทำ�นุบำ�รุงศิลปะวัฒนธรรม จำ�แนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2563

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ
1,473,021
313,000
1,786,021

จำ�นวน
35
13
48

เงินอุดหนุนรัฐบาล
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
แหล่งทุนอื่น
รวม

ร้อยละ
82.48
17.52
100

ตารางที่ 6 - 9 โครงการทำ�นุบำ�รุงศิลปะวัฒนธรรม จำ�แนกตามส่วนงาน ปีงบประมาณ 2563

ส่วนงาน

คณะดนตรีและการแสดง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
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เงินรายได้
แหล่งทุนอื่น
รวม
มหาวิทยาลัย
จำ�นวน งบประมาณ จำ�นวน งบประมาณ จำ�นวน งบประมาณ จำ�นวน งบประมาณ
เงินอุดหนุนรัฐบาล

-

-

2
1
3
1
-

480,000
172,680
94,500
-

3

36,000

-

-

1
1
2

30,000
11,6525

1

9,600

-

-

1
5
3
1
1
2
-

120,000
131,100
122,651
17,855
51,230
3,000
-

1
2
2
-

310,000
3,000
-

3
2
1
3
1
2

790,000
3,000
172,680
94,500
-

3

36,000

1
-

-

1
1
3

30,000
11,6525

1

9,600

1
4
1

-

1
6
7
1
1
2
1

120,000
131,100
122,651
17,855
51,230
3,000
-

ส่วนงาน

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา
โครงการจัดตั้งคณะพาณิช
ยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันภาษา
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สำ�นักบริการวิชาการ
รวม

เงินรายได้
แหล่งทุนอื่น
รวม
มหาวิทยาลัย
จำ�นวน งบประมาณ จำ�นวน งบประมาณ จำ�นวน งบประมาณ จำ�นวน งบประมาณ
เงินอุดหนุนรัฐบาล

-

-

-

-

-

-

1

15,100

-

-

1
4,820 1
7,740 2
30,520 1
19,000 35 1,473,021 13

1

-

1

-

-

-

1

15,100

- 1
4,820
- 1
7,740
- 2
30,520
- 1
19,000
313,000 48 1,786,021

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ปีงบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเชิญ เข้าร่วมประชุม Kick-off Meeting ระดับสูง

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช
รองอธิการบดีฝา่ ยบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา ได้รบั เชิญไปปฏิบตั งิ านเพือ่ เข้าร่วมประชุม Kick-off Meeting
โครงการ Strengthening innovative social entrepreneurship practices for disruptive business setting in
Thailand and Myanmar (STEPup Project) ณ FH JOANNEUM University of Applied Sciences สาธารณรัฐ
ออสเตรีย ด้วยทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ Erasmus+
Capacity Building in Higher Education ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อร่วมนำ�เสนอ
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันสมาชิกโครงการและสถาบัน
หลักในการดำ�เนินการขยายผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ซึ่งโครงการดังกล่าว มีกำ�หนดระยะเวลาดำ�เนินกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อร่วมพัฒนาและสร้างขีดความ
สามารถของผู้ประกอบการและธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ตลอดจนการส่งเสริม
มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะสถาบันอุดมศึกษาสมาชิกเป็นศูนย์กลางองค์ความรูด้ า้ นธุรกิจเพือ่ สังคม Social Entrepreneurship Knowledge Hubs (SEKHs)
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มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ Honorable Mr.Biremdra Yadau รัฐมนตรีระดับสูง
และคณะกรรมการรักษาแหล่งต้นนํ้า จาก ประเทศเนปาล

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สำ�นักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์
ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผูร้ กั ษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรมน สาตรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย ให้การต้อนรับ Honorable Mr.Biremdra Yadau รัฐมนตรีระดับสูง และบุคลากรจาก
คณะกรรมการรักษาแหล่งต้นนํ้า ประเทศเนปาล ภายใต้โครงการบริการวิชาการ เรื่องการจัดการเเหล่งต้นนํ้าแบบ
บูรณาการ ศึกษาเปรียบเทียบจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 19 - 25 มกราคม พ.ศ. 2563 โดย ภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม ซึ่งการจัดโครงการบริการวิชาการใน
ครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำ�แผนงานในระยะยาวเพื่อการรักษาอนุรักษ์แหล่งต้นนํ้า
ให้มีความยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา และ Honorable
Mr.Biremdra Yadau รัฐมนตรีระดับสูงของประเทศเนปาล ได้หารือในเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือ
ในเรื่องการส่งบุคลากรและการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องในอนาคตต่อไปอีกด้วย
พิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจ (MOU) ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการวิ จั ย และ
นวัตกรรมด้านการแพทย์ ระหว่าง ศูนย์เร่งรัดวิจย
ั และนวัตกรรมเอกชน เครือโรงพยาบาล
พญาไท-เปาโล กับ งานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
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เมื่อวันที่ 24 สิงหารม พ.ศ. 2563 ณ อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์
ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำ�นวยการศูนย์เร่งรัดวิจัยและนวัตกรรมเอกชนเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “วิชาการวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์” เพื่อพัฒนาวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรม
ทางการแพทย์ ของทั้งสองฝ่ายให้เข้มแข็ง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์
ของสังคมในภาพรวมอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้บริหารศูนย์เร่งรัดวิจัยและนวัตกรรม
เอกชน เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ร่วมเป็นสักขีพยาน
พิธีลงนามการให้ความร่วมมือในด้านวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กับ
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน) สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมพิธลี งนาม
การให้ความร่วมมือในด้านวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยบริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน) และคณะโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมกันพัฒนาเกมจำ�ลองธุรกิจการทำ�การค้าระหว่างประเทศเสมือนจริง (Trading Business
Simulation Game) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์การทำ�การค้าระหว่างประเทศให้
แก่พนักงานและบุคคลภายนอก และสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้กับสินค้าโภคภัณฑ์ที่หลากหลาย นอกเหนือจาก
นํ้ามันดิบและปิโตรเลียม ซึ่งเป็น Education Platform ที่จะเป็นประโยชน์ในวงกว้าง และถือเป็นคุโณปการที่มีค่าต่อ
เยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติอย่างยิ่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
(Agritech and Innovation Center : AIC) เพือ
่ เป็นแหล่งบริการเกษตรกรทีร
่ วบรวมองค์
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีลงนาม
บันทึกความร่วมมือ การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and innovation center : AIC)
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี
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ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการลงนามร่วมกับ 14มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร
การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร เป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกรภายในจังหวัด จัดตั้งศูนย์ AIC
ในบริเวณมหาวิทยาลัย ดึงกลุ่ม Young Smart Farmer เข้าร่วม เสริมสร้างองค์ความรู้ทั้งด้าน e-commerce, การ
สร้าง Story และ Packaging, รวมถึงมาตรการ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรไทย
มีองค์ความรู้ และมีเครือข่ายที่ดี ก้าวเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 อย่างครบวงจร โดยต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ซึ่งเบื้องต้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท มิกิ ไซบีช
อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ สํานักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์
ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง คณะอัญมณี
มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด โดยมี คุณกิตติ วงศ์จินดาเวศย์ ประธานบริษัท
เป็นประธานลงนามฝ่ายบริษัท พร้อมกันนี้ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี
ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามและกล่าวต้อนรับ โดยมีตัวแทนบริษัทและคณะผู้บริหาร คณะอัญมณี เข้าร่วมพิธีลงนาม
บันทึกความเข้าใจอย่างพร้อมเพรียง การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ ร่วมมือระหว่าง
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นคณะที่ดําเนินการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและวิจัยด้านอัญมณีและเครื่อง
ประดับ มากว่ายี่สิบปี กับ บริษัท มิกิ ไซมีซ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท ผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนํา
ของไทย และเป็นทีร่ จู้ กั ในระดับนานาชาติ ในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน สร้างความเข้ม
แข็งทางวิชาการ สนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างความร่วมมือผลิตบุคลากร ในระดับอุดมศึกษา ด้านการเรียนการ
สอนด้านอัญมณีและเครือ่ งประดับให้มคี วามก้าวหน้าสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ รวม
ถึงร่วมกันพัฒนากิจกรรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมอัญมณี และเครือ่ งประดับร่วมกับทางบริษทั อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับไทยร่วมกันในอนาคต
การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายสนับสนุนให้จดั การศึกษาทีม่ คี วามเป็นนานาชาติ เพือ่ เพิม่ ระดับการยอมรับและยก
ระดับความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย ให้เท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลงของโลก ผ่านทางการสร้างเครือข่าย
กิจกรรมทางวิชาการ ทัง้ ในรูปแบบการศึกษาดูงาน รูปแบบการเรียนการสอน การเพิม่ พูนความรูข้ องอาจารย์และนิสติ
และการสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางการวิจัยระดับสากล เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่
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มีคณ
ุ ภาพจากการรวมองค์ความรูท้ หี่ ลากหลายของต่างสถาบัน ดังจะเห็นได้จากการมีการจัดทำ�บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศเป็นประจำ�ทุกปี และมหาวิทยาลัยบูรพายังได้รบั ความสนใจจาก
นักศึกษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบปีงบประมาณ 2563 มีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
ความร่วมมือกับองค์กรในประเทศ

มหาวิทยาลัยบูรพามีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยในรอบ
ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 55
ความร่วมมือ ดังนี้
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันวิทยสิริเมธี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก
วิทยาลันเทคโนโลยีวิศวกรรม
แหลมฉบัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคตราด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ
สถาบันการไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนแสนสุข
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หน่วยงานราชการ กระทรวงเกษตรและ
รัฐวิสาหกิจ
สหกรณ์
กรมศิลปากร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมการพัฒนาชุมชน
สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล
สำ�นักงานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
สำ�นักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
สำ�นักงานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานเอกชน บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค
แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัทแคนาเดียน โซ
ลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์
เอ็ม จำ�กัด
บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย)
จำ�กัด
บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์
จำ�กัด
บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่
น จำ�กัด
บริษัท ซีเซอร์ จำ�กัด
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สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
สำ�นักงานศึกษาธิการภาค 8
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
กิจการพลังงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง
เทศบาลตำ�บลบางปลา
เทศบาลเมืองแสนสุข
เทศบาลเมืองศรีราชา
เทศบาลตำ�บลบางพระ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
สาขาเทคโนโลยีการผลิต
อัตโนมัติและหุ่นยนต์
(MARA)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต
2 (ภาคกลาง) ชลบุรี

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท Trimble (SEA) Pte Ltd
(TEKLA)
บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์
จำ�กัด
โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์
เนชั่นแนล จำ�กัด
บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำ�กัด

บริษัท อมิตา เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์
เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไมน์ โมบิลีตี
คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์
จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท 3 เค โซลูชั่น เมเนจ
เมนท์ จำ�กัด
สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว

อื่น ๆ

สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศ
และภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน)
สมาคมตัวแทนออกของรับ
อนุญาตไทย

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
สถาบันส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมปิดทอง
หลังพระ สืบสานแนวพระราชดำ�ริ
ศูนย์เร่งรัดวิจัยและนวัตกรรม
เอกชน เครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโล

สมาคมนักประดิษฐ์และ
นวัตกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมปัญญาประดิษฐ์
ประเทศไทย
สมาคมผู้ประกอบการส่ง
ออกทุเรียน มังคุด
มูลนิธิสัมมาชีพ

ความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยบูรพาได้ด�ำ เนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 150
ความร่วมมือ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มกี ารลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ 24 ความ
ร่วมมือ ดังนี้
ตารางที่ 6 - 10 การลงนามตามข้อตกลงความร่วมมือ

Country
Taiwan
South Korea
Taiwan
Poryugal
Japan
Japan
France
China

Institution
Ming Chuan University of Taiwan
Daejin University

Remarks
International College
Faculty of Humanities and
Social Sciences
National Kaohsiung University os Sci- International College
ence and Technology
Universidade do Minho (Erasmus)
Faculty of Humanities and
Social Sciences
Trisakti Institute of Transportation and International College
Logistics
Nisade Niseko Development Alpine International College
2019
Nishikyushu University/
Faculty of Humanities and
Social Sciences
University of Montpellier, (IRD)
Faculty of Tourism and
Mangement

Date
2 Oct 2019
11 Oct
2019
16 Oct
2019
16 Oct
2019
5 Nov 2019
19 Nov
2019
21 Nov
2019
25 Nov
2019
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Country
Japan
South Korea
South Korea
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Malaysia
Japan
South Korea
Indonesia
Indonesia
Japan
South Korea

Institution
Dalian Maritime University - Yunnan
Vocational College Transportation

Remarks
Faculty of Logistics

Date
23 Dec
2019
29 Dec
Wakayama Medical University
Faculty of Nursing
2019
College of Economics and Manage- International College
15 Jan
ment, Chungnum National University
2020
Faculty of Informatics
15 Jan
NHN DiQuest Inc/ KOR
2020
International College
15 Jan
Universutas Gadjah Mada
2020
Akademi Keperawatan Dian Husada/ Faculty of Nursing
27 Feb
IDN
2020
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Faculty of Nursing
27 Feb
Husada/ IDN
2020
School of Health Science Nazhatut Faculty of Nursing
27 Feb
Thullab/ IDN
2020
Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
International College
17 Feb
(School of Tourism)/ IDN
2020
Faculty of Pharmaceutical 18 Mar
Management and Science University
Science
2020
Kanda University of International
Faculty of Humanities and 14 Apr
Studies
Social Sciences
2020
Chungnam National University
Faculty of Humanities and 17 Apr
Social Sciences
2020
22 May
University of Surakarta
International College
2020
22 May
Bnus University
International College
2020
28 May
Faculty of Nursing
Saku University/JPN
2020
ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากส่วนงานต่าง ๆ นั้น มหาวิทยาลัยบูรพามีความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศทีย่ งั มีอายุความร่วมมือทัง้ สิน้ 150 ฉบับ จากทัง้ หมด 26 ส่วนงาน และจากจำ�นวนความ
ร่วมมือทีม่ นี ้ี หากพิจารณามหาวิทยาลัยคูค่ วามร่วมมือทีต่ ดิ อันดับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย TIMES Higher Education
Ranking (THE) มีจำ�นวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.66 จากจำ�นวนความร่วมมือทั้งหมด โดยมี 5 สถาบันที่ติดอันดับ
500 ลำ�ดับแรกของโลก คณะที่มีคู่ความร่วมมือติดการจัดอันดับมากที่สุดคือ คณะเภสัชศาสตร์ มีคู่ความร่วมมือที่ติด
การจัดอันดับ จำ�นวน 4 แห่ง จากคู่ความร่วมมือที่มี 13 แห่ง หากแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด–19 ทำ�ให้กจิ กรรมทีจ่ ะดำ�เนินการภายใต้ความร่วมมือไม่สามารถดำ�เนินการได้ โดยคณะทีม่ กี จิ กรรม ได้แก่
คณะแพทยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ คือการแลกเปลีย่ นนิสติ
อาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ การทำ�วิจัยและตีพิมพ์ผลงานร่วมกันของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (อยู่ระหว่าง
ดำ�เนินการ) และคณะศึกษาศาสตร์มีการหารือการจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ แก่บคุ คลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ 2563 รวม 497 โครงการ งบประมาณ ทัง้ สิน้ 317,989,384.96 บาท นอกจากนี้ บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยบูรพายังได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น
292 คน จำ�นวน 502 ครั้ง เขียนบทความลงในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ จำ�นวน 102 บทความ เผย
แพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง จำ�นวน 366 เรื่อง และทางอินเทอร์เน็ต 487 เรื่อง นอกจากกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการแล้ว ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยบูรพาดำ�เนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตและ
บุคลากรตระหนักถึงความสำ�คัญของศิลปะวัฒนธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 ได้จัดกิจกรรมโครงการ/ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 48 โครงการ และเพื่อเพิ่ม
ระดับการยอมรับและยกระดับความ สามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยบูรพา ในปีงบประมาณ 2563
ได้มีการจัดทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับองค์กรในประเทศ 55 ความร่วมมือ และข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) กับองค์กรต่างประเทศ 24 ความร่วมมือ
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การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายบริหารองค์กรโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
และสนับสนุนแนวทางการพัฒนาบุคลากร นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ดำ�เนินการบริหารจัดการ และพัฒนา
ระบบกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมกับการสร้างสุนทรียภาพและเอื้อประโยชน์ต่อการ
เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของบุคลากร และเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำ�เนินการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 ที่จะกำ�หนดแนวทางและทิศทางการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยให้ไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร
การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567

มหาวิทยาลัยบูรพาได้กำ�หนดกระบวนการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567
โดยคณะกรรมการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนสภามหาวิ ท ยาลั ย
มอบนโยบายให้ ม หาวิ ท ยาลั ย บู ร พาทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ ใ ห้
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม นโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของกระทรวง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองแผนงาน
จึงได้จดั ทำ�ปฏิทนิ การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาอย่าง
เป็นระบบและมีส่วนร่วม ซึ่งขั้นตอนการดำ�เนินงานเพื่อจัดทำ�แผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
2567 ได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น โดยการลงพื้นที่เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
นำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์และนำ�ไปจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
บูรพา โดยเริ่มต้นดำ�เนินการจากการทำ�ความเข้าใจกับประชาคม
ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยการจัดเสวนาในหัวข้อ “ก้าวอย่างยั่งยืน
สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัยบูรพาแห่งอนาคต” และสัมภาษณ์ผู้แทน
หน่วยงานทีก่ �ำ กับมหาวิทยาลัยบูรพา และผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอก
พร้อมทัง้ จัดประชุมกลุม่ ย่อยเพือ่ รับฟังความคิดเห็นจากส่วนงานและ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจำ�นวนทัง้ สิน้ 8 กลุม่ และเพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มโยง
กับแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ จึงได้มีการสังเคราะห์ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม แผนแม่บทประเทศ และยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง
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เพือ่ ความสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมทีม่ งุ่ เน้นการเป็น
กลไกในการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพาจึงออกแบบนโยบาย
และยุทธศาสตร์ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม
(Platform) ความร่วมมือตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูม่ าตรฐานสากล และการสร้างบุคลากรคุณภาพ สนองต่อความต้องการของ
พื้นที่ภาคตะวันออก
2. การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พึ่งในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก
อย่างยั่งยืน
3. การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
นโยบายและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 - 2567

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 2. การเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
สู่มาตรฐานสากล และการสร้าง
และเป็นที่พึ่งในการพัฒนาพื้นที่
บุคลากรคุณภาพ
ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน
Program 1 ระบบพัฒนาสมรรถนะ
กำ�ลังคนระดับสากล
Program 2 พัฒนากำ�ลังคน
ระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจใน
พื้นที่ภาคตะวันออก
Program 3 ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต
Program 4 การนำ�มหาวิทยาลัย
สู่การเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
Program 5 ยกระดับคุณภาพและ
ความเป็นสากลของงานวิจัยผ่าน
ความร่วมมือการทำ�วิจัยกับ
สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ

Program 6 พัฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
Program 7 พัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ภาคตะวันออกด้วย วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม
Program 8 พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากภาคตะวันออกด้

3. การพัฒนาสู่องค์กร
ประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืน
Program 9 มุ่งสู่องค์กรที่มี
การบริหารจัดการเป็นเลิศ
Program 10 พัฒนาระบบบริหาร
ประสิทฺธิภาพรายรับ-รายจ่าย
Program 11 การบริหารองค์กรด้วย
หลักธรรมาภิบาล
Program 12 การเป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียวด้านสถานที่และโครงสร้างพื้น
ฐาน
Program 13 การเป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียวด้านพลังงานและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Program 14 การเป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียวด้านของเสีย
Program 15 การเป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียวด้านนํ้า
Program 16 การเป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียวด้านการขนส่ง
รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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การประเมินคุณภาพองค์กรและผู้บริหาร

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา รับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับ
ประเทศ

ดร.รวีวรรณ วัฒนดีลก ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี รับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ จากนายรัชฎา สุรยิ กุล
ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.
2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จากการที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหา
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการดําเนินงานขององค์กรที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน ของบุคลากร สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา กลยุทธที่ 4.1 การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูก่ ารเป็น
Green University สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จึงมีนโยบายที่จะปรับปรุงกระบวน
การดาํ เนินงานทุก ๆ ด้านทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยการสมัครเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมสํานักงานสีเขียว (Green Office) กับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และประกาศนโยบายสิง่ แวดล้อม เพือ่
รับการตรวจประเมิน และผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี 2563”

เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 28 สิ ง หาคม พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย จูลเมตต์ คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี 2563” สาขาองค์กร
ที่ทำ�คุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ตาม
โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยได้รับเกียรติจาก พล
อากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็น
ประธานในพิธีมอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน
กรุงเทพมหานคร
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การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยบูรพา ใช้ระบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for
Performance Excellence : EdPEx) ในการดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับ ส่วนงาน และระดับ
มหาวิทยาลัย เป็นปีที่สอง ซึ่งกำ�หนดให้มีการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยในวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
(รับการประเมินหมวดกระบวนการ 1-6 และหมวดที่ 7 ผลลัพธ์) โดยคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย
จำ�นวน 4 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จำ�นวน 3 ท่าน สำ�หรับผลการประเมินฯ ของส่วนงานก็มีความ
หลากหลาย ส่วนงานทีม่ กี ารดำ�เนินงานทีเ่ ป็นระบบตามเกณฑ์ ฯ และได้รบั ผลการประเมินมากกว่า 200 คะแนน ได้แก่
คณะแพทยศาสตร์ สำ�นักคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะสหเวชศาสตร์
ในส่วนของมหาวิทยาลัยในปีนี้ได้รับผลการประเมิน 201.75 คะแนน
สำ�หรับการประเมินในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพายังคงใช้เกณฑ์ AUN-QA (นอกจากคณะแพทยศาสตร์ ที่
ใช้เกณฑ์ WFME: World Federation of Medical Education ทีใ่ ช้กบั หลักสูตรแพทยศาสตร์ทวั่ ประเทศ และวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์ที่ใช้เกณฑ์ ABEST21: The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow,
a 21st Century Organization ของประเทศญีป่ นุ่ ทีใ่ ห้การรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ) ในปี
การศึกษา 2562 มีหลักสูตรทีผ่ า่ นเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การกำ�กับมาตรฐาน จำ�นวน 221 หลักสูตร คิดเป็นหลักสูตร
ผ่านเกณฑ์ฯ ร้อยละ 99.10 และมีหลักสูตรทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การกำ�กับมาตรฐาน จำ�นวน 2 หลักสูตร ฯ
คิดเป็นหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ร้อยละ 0.90 จากหลักสูตรทั้งหมด 223 หลักสูตร (ไม่รวมหลักสูตรที่ของดรับและขอ
ยกเลิกหลักสูตร) หลักสูตรไม่ผา่ นเกณฑ์การกำ�กับมาตรฐานหลักสูตรนัน้ สาเหตุเนือ่ งจากอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลาออกระหว่างภาคการศึกษา จึงทำ�ให้จำ�นวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 		
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

มหาวิทยาลัยบูรพา ดำ�เนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีหน้าทีเ่ พื่อรวบรวมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานให้เป็นไป
ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันทีเ่ ข้าสูก่ ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงในทุกปี และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ A คะแนน ITA = 91.22 อันดับที่ 31 จาก 83 สถาบันอุดมศึกษา แสดงรายละเอียดได้ ดังนี้
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สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยบูรพา
คะแนน ITA = 91.22
(ถ่วงนํ้าหนัก)
ตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต
คุณภาพการดำ�เนินงาน
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้อำ�นาจ
การปรับปรุงการทำ�งาน
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การใช้งบประมาณ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ระดับผลการประเมิน
A
คะแนนดัชนี
(ร้อยละ)
100
100
88.37
87.62
84.83
87.49
79.69
90.15
81.27
77.21

แผนภูมิที่ 7 - 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยบูรพา

การประเมินหัวหน้าส่วนงาน

การประเมินหัวหน้าส่วนงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของหัวหน้า
ส่วนงาน พ.ศ. 2554 โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประเมินด้านผลสัมฤทธิ์
ของงานร้อยละ 70 และภาวะผูน้ �ำ ร้อยละ 30 ตามข้อตกลงการปฏิบตั งิ านทีห่ วั หน้า ส่วนงานให้ไว้ตอ่ สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาพร้อมผลการประเมินจากคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์การประเมินผลสำ�รวจความคิดเห็นแบบ 360 องศา
ด้วยแบบสอบถามและผลการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสุ่มสัมภาษณ์กลุ่มละ 2 คน จำ�นวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ร่วม
งานระดับผูบ้ ริหาร ในระดับเดียวกัน และผูอ้ �ำ นวยการกองสังกัดสำ�นักงานอธิการบดี 2) กลุม่ ผูบ้ ริหารของคณะ 3) กลุม่
ผู้ใต้บังคับบัญชา แบ่งเป็นสายอาจารย์ และสายสนับสนุนวิชาการ และ 4) กลุ่มนิสิต สำ�หรับรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 มีหัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวจำ�นวน 15 ส่วนงาน ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผู้อำ�นวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด
คณบดีคณะอัญมณี
คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริการวิชาการ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ยังได้ดำ�เนินการประเมินหัวหน้าส่วนงานประจำ�ปี ตามตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้หัวหน้าส่วนงานรายงาน ผลการปฏิบัติ
งานตามตัวชี้วัดฯ ที่ได้รับผ่านระบบการติดตามผล การดำ�เนินการตามแผนยุทธศาสตร์
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งบประมาณและการบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีอำ�นาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ
ทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยการกำ�หนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ออกข้อ
งบประมาณและการบริ
ห ารงบประมาณ
บังคับ ระเบี
ยบ และประกาศต่าง ๆ เพื
่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงกำ�หนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการ
จัดการหารายได้มหาวิ
จัดหาแหล่
พยากรอื
่น อนุมบของรั
ัติการตั
าย
ทยาลัยบูงรทุพานและทรั
เป็นมหาวิ
ทยาลัยในกำกั
ฐ ซึ้ง่งงบประมาณรายรั
สภามหาวิทยาลัยมีบอและอนุ
ำนาจหน้มาทีัต่คิงบประมาณรายจ่
วบคุมดูแล
กิจทการทั
ของมหาวิ
ยาลั่วยไปของมหาวิทยาลัย โดยการกำหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนด
ตามสถานการณ์
การเปลี
นแปลงของโลกและของประเทศจะส่
แบบการจั
ดการศึกษาใน
นโยบายและวิธีการเกี
่ยวกับ่ยการจั
ดการหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพงผลกระทบต่
ยากรอื่น อนุมอัตรูิกปารตั
้งงบประมาณ
มัต่อิงพับประมาณรายจ่
ายของมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเพียง
สถาบันอุรายรั
ดมศึบกและอนุ
ษา เพื
ฒนาความสามารถในการหารายได้
ตามสถานการณ์
นแปลงของโลกและของประเทศจะส่
งผลกระทบต่กอษาแนวทางวางแผนพั
รูปแบบการจัดการศึกษาฒนาและ
พอและยั่งยืน ในปี
งบประมาณการเปลี
พ.ศ. ่ย2563
มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการศึ
ในสถาบักนรอุด: มศึ
กษา เพืเพื
่อพั่อฒหาแนวทางการปรั
นาความสามารถในการหารายได้
ของมหาวิ
ทยาลั
ย ให้ยสามารถพึ
่งพาตนเองได้ วิทยาเขต
ปรับระบบองค์
บางแสน
บระบบการบริ
หารมหาวิ
ทยาลั
และมอบนโยบายให้
อย่างเพียงพอและยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทาง
จันทบุรแี วางแผนพั
ละวิทยาเขตสระแก้
แต่งตัง้ คณะกรรมการเพื
ศึกษาแนวทางการในการดำ
�เนิหนารมหาวิ
งานของวิ
ทยาเขตตามบริ
บท
ฒนาและปรับวระบบองค์
กร : บางแสน เพื่ออ่ หาแนวทางการปรั
บระบบการบริ
ทยาลั
ย และ
ที่เปลี่ยนแปลงไปเช่
นกัวนิทยาเขตจันทบุรีและวิทยาเขตสระแก้ว แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการในการ
มอบนโยบายให้
ดำเนินงานของวิทยาเขตตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน
ในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้รบั การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จำ�นวน 1,801.07 ล้านบาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จำนวน 1,801.07
และมีงบประมาณเงิ
นรายได้
มหาวิทนยาลั
ย มจำหาวิ
�นวน
2,950.93
านบาท สัล้ดาส่นบาท
วนงบประมาณจากรั
ฐบาลต่องบประมาณ
ล้านบาท และมี
งบประมาณเงิ
รายได้
ทยาลั
ย จำนวนล้2,950.93
สัดส่วนงบประมาณจาก
เงินรายได้
ท่ากับองบประมาณเงิ
37.90 : 62.10
และในปี
พ.ศ.และในปี
2563 มหาวิ
ทยาลัยพ.ศ.
มีรายได้
รัฐเบาลต่
นรายได้
เท่ากังบบประมาณ
37.90 : 62.10
งบประมาณ
25634,734.26
มหาวิทยาลัล้ยามีนบาท
รายได้น้อยกว่า
ปีงบประมาณ
พ.ศ.ล้านบาท
2562 น้คิอดยกว่
เป็นาร้ปีองบประมาณ
ยละ 10.49พ.ศ.และค่
าใช้คิจด่าเป็ยปีนร้งอบประมาณ
จำ�งนวน
4,221.1200 ล้าน
4,734.26
2562
ยละ 10.49 พ.ศ.
และค่2563
าใช้จ่ายปี
บประมาณ
จำนวน 4,221.1200
งบประมาณ
2562 คิดเป็นพ.ศ.
ร้อยละ
3.12มีส่รงายได้
ผลให้สูงกว่าค่าใช้
บาท น้อพ.ศ.
ยกว่2563
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562ล้านบาท
คิดเป็นน้ร้ออยกว่
ยละาปี3.12
ส่งผลให้พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2563
ปีงบประมาณ
สูงกว่าค่าพ.ศ.
ใช้จ่าย2562
513.14
อยกว่าปีล้งาบประมาณ
จ่าย 513.14
ล้านบาทพ.ศ.น้อ2563
ยกว่ามีปีรงายได้
บประมาณ
เป็นล้จำา�นบาท
นวน น้419.00
นบาท พ.ศ. 2562 เป็น
จำนวน 419.00 ล้านบาท

ข้อมูลงบประมาณเปรี
ยบเทียยบเที
บงบแผ่
นดินนดิและเงิ
นรายได้
ข้อมูลงบประมาณเปรี
ยบงบแผ่
นและเงิ
นรายได้
เปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้และเงินอุดหนุนรัฐบาล
ปีงบประมาณ 2559 - 2563
3,500

3,120.0569

3,200.1544

2,916.6173

3,000
2,500
2,000

1,958.2402

2,003.3719

2,082.3182

2559

2560

2561

2,696.4884
2,283.7660

2,950.9320

1,801.0694

1,500
1,000
500
0

เงินรายได้

2562

2563

เงินอุดหนุนรัฐบาล

แผนภูม
ิที่ 7ม-ิท2ี่ 7เปรี
ยบงบประมาณเงิ
นรายได้
นอุนด
บาล ปีงบประมาณ
แผนภู
- 2 ยเปรีบเที
ยบเที
ยบงบประมาณเงินรายได้
และเงิและเงิ
นอุดหนุ
รัฐหนุ
บาลนปีรังฐบประมาณ
2559 - 25632559 2563

ที่มา : กองแผนงาน

ที่มา : กองแผนงาน
รายงานประจำ�ปี 2563

รายงานประจำปี พ.ศ. 2563
ม ห า วิ ท ย 143
า ลั ย บู ร พ า
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จากแผนภูมเิ ปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้และเงินอุดหนุนรัฐบาลปีงบประมาณ 2559 – 2562 มหาวิทยาลัย
จากแผนภูมเิ ปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้และเงินอุดหนุนรัฐบาลปีงบประมาณ 2559 – 2562
ได้รบั การจัมหาวิ
ดสรรงบประมาณจากรั
ฐบาลเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากได้รบั จัดสรรงบลงทุน ในส่วนของสิง่ ก่อสร้างอาคารใหม่ และ
ทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบลงทุน ในส่วนของ
งบประมาณเงิ
รายได้
มหาวิทยาลั
ยลดลง เนื่องจากจำ
ิตใหม่
ลดลงเนื่องจากจำนวนนิสิตใหม่ลดลง
สิ่งก่อนสร้
างอาคารใหม่
และงบประมาณเงิ
นรายได้�นวนนิ
มหาวิทสยาลั
ยลดลง
ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย

ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย

เปรียบเทียบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2559 - 2563
3,200.15

3,120.06
613.5764

2,557.63

2559

610.978

2,606.68

2,916.62
667.5391

2,696.49
706.8669

2,225.60

2,017.56

2561

2562

2560

ประมาณการรายรับ

เงินสะสม

2,950.93
660.8178

2,336.12

2563

งบประมาณรายจ่าย

แผนภูมิที่ 7 - 3 เปรียบเทียบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 - 2563
ที่มา : กองแผนงาน
แผนภูมิที่ 7 - 3 เปรียบเทียบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 - 2563

จากแผนภูมิเปรียบเทียบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 - 2563
่มา :มกองแผนงาน
พบว่า มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มการตั้งงบประมาณรายจ่ายลดลง เนื่องมาจากประมาณการรายรับมีแทีนวโน้
ลดลง แต่มใิเนปี
2563 งบประมาณรายจ่
ายสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีาทยี่ผ่าปีนมา
เนื่องจากมหาวิ
ทยาลั
ยมี
จากแผนภู
ปรีงยบประมาณ
บเทียบประมาณการรายรั
บและงบประมาณรายจ่
งบประมาณ
2559
- 2563พบว่
า
การปรับเปลี่ยนนโยบายการตั้งงบประมาณจากร้อยละ 90 ของประมาณการรายรับ เป็นตั้งงบประมาณ
มหาวิทยาลั
ยมีแนวโน้มการตั้งงบประมาณรายจ่ายลดลง เนื่องมาจากประมาณการรายรับมีแนวโน้มลดลง แต่ใน
รายจ่าย ร้อยละ 100 ของประมาณการรายรับ ประกอบกับเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
ปีงบประมาณ
2563 มหาวิ
งบประมาณรายจ่
ายสูงขึน้ เมืบสนุ
อ่ เทีนยเงิบกั
า่ นมาสิตเนืทีอ่่ได้งจากมหาวิ
ทยาลัยมีการปรับเปลีย่ นนโยบาย
Covid-19
ทยาลัยจึงมีนโยบายสนั
นเพืบ่อปีเยีทยผ่ี วยานิ
รับผลกระทบ

การตั้งงบประมาณจากร้อยละ 90 ของประมาณการรายรับ เป็นตั้งงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ 100 ของประมาณ
การรายรับ ประกอบกับเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายสนับสนุน
เงินเพื่อเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบ
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รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้และค่าใช้จ่าย

หน่วย : ล้านบาท
7,000
5,547.20
6,000
5,000
4,000
4,231.66
3,000
2,000
1,000
0
2559

รายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2559 - 2563
5,055.47

5,219.84

5,289.14

4,304.27

4,394.01

4,357.00

4,221.12

2562

2563

2560

รายได้

2561
ค่าใช้จ่าย

4,734.26

แผนภูมิที่ 7 - 4 รายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2559 - 2563
ที่มา : งบแสดงผลการดำเนิ
แผนภูมิที่ 7นงาน
- 4 รายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2559 - 2563
ที่มลาะปี
: งบแสดงผลการดำ
จากแผนภูมริ ายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2559 - 2563 เมื่อพิจารณาในแต่
งบประมาณ �เนินงาน
พบว่ามหาวิทยาลัยมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายทุกปี โดยปีงบประมาณ 2563 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 513.14
จากแผนภู
ละค่10.84
าใช้จ่าซึยง่ น้ปีอยกว่
งบประมาณ
25592562
- 2563
เมื่อสพิูงกว่
จารณาในแต่
ละปีงบประมาณ
ล้านบาท คิมดิรเป็ายได้
นร้อแยละ
าปีงบประมาณ
ที่มีรายได้
าค่าใช้จ่าย 932.14
ล้านบาท พบว่า
มหาวิทยาลั
ูงกว่าค่าใช้จ่ายทุกปี โดยปีงบประมาณ 2563 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 513.14 ล้านบาท คิด
คิดเป็ยมีนรร้ายได้
อยละส17.62

เป็นร้อยละ 10.84 ซึง่ น้อยกว่าปีงบประมาณ 2562 ทีม่ รี ายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ย 932.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.62

รายงานประจำปี พ.ศ. 2563
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การจัดทำ�งบการเงิน

มหาวิทยาลัยบูรพา
งบแสดงฐานะการเงิน (รวมแหล่งเงิน)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
2563

(หน่วย : บาท)
2562

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
        รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
        รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์อื่น
        รวมสินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

7,708,889,628.11
    7,708,889,628.11
7,239,931,136.68
    7,239,931,136.68
3,325,198.00
         3,325,198.00
  15,006,145,962.79

8,090,273,408.41
    8,090,273,408.41
6,159,809,439.62
    6,159,809,439.62
3,421,745.41
         3,421,745.41
   13,226,136,427.09

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
        รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

1,337,936,462.53
    1,337,936,462.53
  1,337,936,462.53

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

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

  13,668,209,500.26

  12,998,011,268.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ : งบการเงินประจำ�ปีงบประมาณ 2563 อยูร่ ะหว่างการยืน่ ตรวจสอบจากสำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน
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มหาวิทยาลัยบูรพา
งบแสดงผลการดำ�เนินงาน (รวมแหล่งเงิน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
2563

(หน่วย : บาท)
2562

รายได้
รายได้
        รวมรายได้

4,734,257,677.10
    4,734,257,677.10

5,289,141,624.87
    5,289,141,624.87

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
รวมค่าใช้จ่าย

4,221,116,847.31
    4,221,116,847.31  

4,356,996,745.86
      4,356,996,745.86

รายได้สูง/(ตํ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
รายได้สูง/(ตํ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

      513,140,829.79

        932,144,879.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ : งบการเงินประจำ�ปีงบประมาณ 2563 อยูร่ ะหว่างการยืน่ ตรวจสอบจากสำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน
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การบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพา ประสานสร้างความสามัคคีระหว่างส่วนงาน ผูป้ ฏิบตั งิ าน ศิษย์เก่า และนิสติ โดยการสือ่ สาร
ผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ ประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัย และสร้างความเข้าใจกับผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทุกกลุม่ มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการปฏิบตั งิ านภายในมหาวิทยาลัย ภาย
ใต้โครงการ BUU the one Family อันจะส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน สร้างโอกาสในการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อันเป็นแนวทางนําไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็นช่องทางในการสื่อสารและทําความ
เข้าใจประเด็นทางการบริหารและการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยบูรพามีพนักงานมหาวิทยาลัย 3,396 คน จำ�แนกเป็นคณาจารย์ 1,455 คน (ร้อยละ 42.84) และ
สนับสนุนวิชาการ 1,941 คน (ร้อยละ 57.16) ในปีงบประมาณปี 2563 มีคณาจารย์ประจำ�ได้รับการอนุมัติให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งทางวิชาการสูงขึ้น จำ�นวน 118 คน โดยมีคณาจารย์ดำ�รงตำ�แหน่งอาจารย์ 982 คน (ร้อยละ 67.49) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 396 คน (ร้อยละ 27.22) และรองศาสตราจารย์ 77 คน (ร้อยละ 5.29) คณาจารย์ประจำ�มีวฒ
ุ กิ ารศึกษา
ระดับปริญญาเอกมากที่สุด 847 คน (ร้อยละ 58.21) รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาโท 487 คน (ร้อยละ 33.47) และ
ระดับปริญญาตรี 121 คน (ร้อยละ 8.32) สำ�หรับพนักงานสนับสนุนวิชาการ มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
มากที่สุด 980 คน (ร้อยละ 50.49) รองลงมาได้แก่ ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี 529 คน (ร้อยละ 27.25) ระดับปริญญา
โท 381 คน (ร้อยละ 19.63) ระดับปริญญาเอก 39 คน (ร้อยละ 2.01) วุฒิการศึกษาอื่น ๆ 10 คน (ร้อยละ 0.52) และ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 คน (ร้อยละ 0.10)
หมายเหตุ : 		 อาจารย์ระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ที่สอนในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำ�เพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา
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ปริญญาตรีมากที่สุด 980 คน (ร้อยละ 50.49) รองลงมาได้แก่ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 529 คน (ร้อยละ 27.25)
ระดับปริญญาโท 381 คน (ร้อยละ 19.63) ระดับปริญญาเอก 39 คน (ร้อยละ 2.01) วุฒิการศึกษาอื่น ๆ 10 คน
(ร้อยละ 0.52) และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 คน (ร้อยละ 0.10)
หมายเหตุ : อาจารย์ระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ทสี่ อนในโรงเรียนสาธิต “พิบลู บำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

จานวนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 - 2563
4,000
3,000

2,041

2,053

2,027

1,951

1,941

1,627

1,582

1,532

1,532

1,455

2559

2560

2561

2562

2563

2,000
1,000
0

คณาจารย์

สนับสนุนวิชาการ

แผนภูมิที่ 7 - 5 จำนวนพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย ปีงบประมาณ 2559 - 2563
ที่มแผนภู
า : กองบริ
หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มิที่ 7 - 5 จำ�นวนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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จากแผนภูมิจำ�นวนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยมีจำ�นวนพนักงาน
จากแผนภู
จิ ำนวนพนั
กงานมหาวิ
ทยาลัย ปีร้งอบประมาณ
– 2563
มหาวิา ทเมืยาลั
จำนวน ดส่วนระหว่าง
ลดลงตั้งแต่อย่างต่
อเนื่อง มโดยมี
จำ�นวนพนั
กงานลดลง
ยละ 1 - 2559
2 จากปี
ก่อนหน้
่อพิยจมีารณาสั
พนักงานลดลงตั้งแต่อย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนพนักงานลดลง ร้อยละ 1 - 2 จากปีก่อนหน้า เมื่อพิจารณา
คณาจารย์และสนับสนุนวิชาการ พบว่ามีสัดส่วนไม่ต่างกันมากนัก โดยในปีงบประมาณ 2563 มีจำ�นวนคณาจารย์
สัดส่วนระหว่างคณาจารย์และสนับสนุนวิชาการ พบว่ามีสัดส่วนไม่ต่างกันมากนัก โดยในปีงบประมาณ 2563
1,455 คน
คิดเป็นร้อยละ 1,455
42.84คน
และจำ
�นวนสนั
นวิชและจำนวนสนั
าการ 1,941บคน
นร้อ1,941
ยละ 57.16
มีจำนวนคณาจารย์
คิดเป็
นร้อยละบสนุ
42.84
สนุนคิวิดชเป็
าการ
คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.16

จานวนพนักงาน ตาแหน่งคณาจารย์ประจา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
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อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

แผนภูมิที่ 7 - 6 จำนวนพนั กงาน ตำแหน่ ง คณาจารย์ ป ระจำ จำแนกตามตำแหน่ ง ทางวิช าการ
ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล
แผนภูมิที่ 7 - 6 จำ�นวนพนักงาน ตำ�แหน่งคณาจารย์ประจำ� จำ�แนกตามตำ�แหน่งทางวิชาการ
ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล

100%
80%

จานวนพนักงาน ตาแหน่งคณาจารย์ประจา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
จาแนกตามวุฒิการศึกษา
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แผนภูมิที่ 7 - 6 จำนวนพนั กงาน ตำแหน่ ง คณาจารย์ ป ระจำ จำแนกตามตำแหน่ ง ทางวิช าการ
ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล

จานวนพนักงาน ตาแหน่งคณาจารย์ประจา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
จาแนกตามวุฒิการศึกษา
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121
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ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

แผนภูมิที่ 7 - 7 จำนวนพนั กงาน ตำแหน่ ง คณาจารย์ ป ระจำ จำแนกตามวุฒิ การศึ กษา
ทีแผนภู
่มา : กองบริ
หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มิที่ 7 - 7 จำ�นวนพนักงาน ตำ�แหน่งคณาจารย์ประจำ� จำ�แนกตามวุฒิการศึกษา
ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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จากแผนภูมิจำ�นวนพนักงาน ตำ�แหน่งคณาจารย์ประจำ� จำ�แนกตามตำ�แหน่งทางวิชาการ และจำ�แนก
ตามวุฒิการศึกษาจากแผนภู
โดยรวมมหาวิ
ทยาลัยมีคณาจารย์ประจำ�ได้รับการอนุมัติให้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการสูงขึ้นทุกปี
มิจำนวนพนักงาน ตำแหน่งคณาจารย์ประจำ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ และจำแนก
เมื่อพิจารณาในตำ
�แหน่
่วยศาสตราจารย์
า ในปีปงระจำได้
บประมาณ
2559มัตมีิให้คดณาจารย์
ที่ดงำ�ทางวิ
รงตำช�าการสู
แหน่งผูงขึ้ช้น่วยศาสตร์
ตามวุฒิการศึ
กษางผู้ชโดยรวมมหาวิ
ทยาลัยพบว่
มีคณาจารย์
รับการอนุ
ำรงตำแหน่
จารย์ร้อยละ
16.84
ของจำ�นวนคณาจารย์
ทั้งหมด และเพิ
ขึ้นเป็
นร้อยละ 2559
27.22มีคในปี
งบประมาณ
2563ง เช่นเดียว
ทุกปี เมื
่อพิจารณาในตำแหน่
งผู้ช่วยศาสตราจารย์
พบว่า่มในปี
งบประมาณ
ณาจารย์
ที่ดำรงตำแหน่
ผู้ชง่วรองศาสตราจารย์
ยศาสตร์จารย์ร้อยละมีค16.84
ของจำนวนคณาจารย์
ทั้งหมด และเพิ่มขึ้นเพิ
เป็ม่ นขึร้น้อยละ
กับตำ�แหน่
ณาจารย์
ทดี่ �ำ รงตำ�แหน่งรองศาสตราจารย์
จากร้27.22
อยละในปี
3.93งบประมาณ
ในปีงบประมาณ
2563
เช่
น
เดี
ย
วกั
บ
ตำแหน่
ง
รองศาสตราจารย์
มี
ค
ณาจารย์
ท
ด
่
ี
ำรงตำแหน่
ง
รองศาสตราจารย์
เพิ
ม
่
ขึ
น
้
จากร้
อยละ ่สุด
2559 เป็นร้อยละ 5.29 โดยในปีงบประมาณ 2563 มีคณาจารย์ประจำ�ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกมากที
ในปีงรองลงมาได้
บประมาณ 2559
อยละกษาระดั
5.29 โดยในปี
งบประมาณ
2563
มีคณาจารย์
ีวุฒิการศึบกปริ
ษาญญาตรี
ถึงร้อยละ3.9358.21
แก่ วุเป็ฒนิกร้ารศึ
บปริญญาโท
ร้อยละ
33.47
และวุฒประจำที
ิการศึก่มษาระดั
ระดับปริญญาเอกมากที่สุด ถึงร้อยละ 58.21 รองลงมาได้แก่ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 33.47 และ
ร้อยละ 8.32
ตามลำ
�ดับ บปริญญาตรี ร้อยละ 8.32 ตามลำดับ
วุฒิการศึ
กษาระดั
100
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0

100

จานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2559 - 2563
77

2559

2560

67

73

2561

2562

63

2563

แผนภูมิที่ 7 - 8 จำนวนอาจารย์ ช าวต่า งประเทศ

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรั
พยากรบุ
แผนภู
มิทคี่ คล
7 - 8 จำ�นวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ

จากแผนภูมจิ ำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยบูรพามีอาจารย์ชาว
ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ต่างประเทศทั้งหมด 63 คน จากข้อมูลพบว่า เป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศสัญชาติอังกฤษมากที่สุด 12 คน
(ร้อยละ 19.05) รองลงมาได้แก่ สัญชาติสหรัฐอเมริกา 10 คน (ร้อยละ 15.87) และสัญชาติจีน 6 คน
(ร้อยละ 9.52)
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จานวนพนักงานตาแหน่งสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2559 - 2563
จาแนกตามวุฒิการศึกษา
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2563

แผนภูมิที่ 7 - 8 จำนวนอาจารย์ ช าวต่า งประเทศ

ที่มา : กองบริ
ฒนาทรัพชยากรบุ
คล
จากแผนภู
มจิ ห�ำ ารและพั
นวนอาจารย์
าวต่าคงประเทศ
ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยบูรพามีอาจารย์ชาวต่างประเทศ
จิ ำนวนอาจารย์
ชาวต่ชางประเทศ
ปีงบประมาณ
มหาวิทยาลั
ทั้งหมด 63 คน จากแผนภู
จากข้อมูลมพบว่
า เป็นอาจารย์
าวต่างประเทศสั
ญชาติ2563
อังกฤษมากที
่สุดยบู12รพามี
คนอ(ร้าจารย์
อยละชาว19.05) รอง
หมด
63 คน
า เป็15.87)
นอาจารย์
ชาวต่ญาชาติ
งประเทศสั
กฤษมากที
ลงมาได้แต่ก่างประเทศทั
สัญชาติส้งหรั
ฐอเมริ
กา จากข้
10 คนอมูล(ร้พบว่
อยละ
และสั
จีน 6 ญคนชาติ(ร้ออังยละ
9.52)่สุด 12 คน

(ร้อยละ 19.05) รองลงมาได้แก่ สัญชาติสหรัฐอเมริกา 10 คน (ร้อยละ 15.87) และสัญชาติจีน 6 คน
(ร้อยละ 9.52)
จานวนพนักงานตาแหน่งสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2559 - 2563
จาแนกตามวุฒิการศึกษา
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ป.บัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อื่น ๆ

แผนภูมิที่ 7 - 9 จำนวนพนั กงานตำแหน่ ง สนั บ สนุ น วิช าการ จำแนกตามวุฒิ การศึ กษา

ทีแผนภู
่มา : กองบริ
พยาการบุ
คคล �แหน่งสนับสนุนวิชาการ จำ�แนกตามวุฒิการศึกษา
มิทหี่ ารและพั
7 - 9 จำฒ�นาทรั
นวนพนั
กงานตำ
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ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล

รายงานประจำปี พ.ศ. 2563

จากแผนภูมจิ �ำ นวนพนักงานตำ�แหน่งสนับสนุนวิชาการ จำ�แนกตามวุฒกิ ารศึกษา มหาวิทยาลัยมีจ�ำ นวนพนักงาน
ตำ�แหน่งสนับสนุนวิชาการเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2559 – 2560 และลดลงในปีงบประมาณ 2561 – 2563 เมื่อ
พิจารณาตามวุฒกิ ารศึกษา พบว่าในทุกปีงบประมาณ กว่าร้อยละ 50 มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาได้แก่
ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก วุฒิการศึกษาอื่น ๆ และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ตามลำ�ดับ โดยในปีงบประมาณ 2563 จำ�นวนพนักงานตำ�แหน่งสนับสนุนวิชาการ มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.49 รองลงมาได้แก่ ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 27.25 ระดับปริญญาโท ร้อยละ 19.63
ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 2.01 วุฒิการศึกษาอื่น ๆ ร้อยละ 0.52 และ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ร้อยละ 0.10
ตารางที่ 7 - 1 จำ�นวนพนักงานมหาวิทยาลัย จำ�แนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2559 - 2563

ประเภท
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินอุดหนุน)
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)
พนักงานฯบางส่วนเวลา

2558
204
1,109
1,583
64

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
201
194
184
1,129
1,164
1,166
1,591
1,546
1,507
56
40
41

2563
173
1,174
1,492
11

รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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ประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
ลูกจ้างประจำ�
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
ลูกจ้างโครงการฯ
รวม

2558
24
108
324
91
101
60
3,668

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
28
13
8
101
96
87
319
316
314
63
29
28
77
69
78
70
92
70
3,635
3,559
3,483

2563
6
80
331
14
65
50
3,396

ข้อมูล ณ 30 กันยายน ของทุกปี
ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล

จากตารางจำ�นวนพนักงานมหาวิทยาลัย จำ�แนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยมี
จำ�นวนพนักงานลดลงตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2560 โดยมีจ�ำ นวนพนักงานลดลง ร้อยละ 1 - 3 จากปีกอ่ นหน้า เมือ่ พิจารณา
ประเภทของพนักงานทัง้ หมดพบว่า ในทุกปีงบประมาณ กว่าร้อยละ 40 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) รองลง
มากว่าร้อยละ 30 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินอุดหนุน) สำ�หรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีพนักงานมหาวิทยาลัย
(เงินรายได้) มากที่สุด จำ�นวน 1,492 คน คิดเป็นร้อยละ 43.93 รองลงมาได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินอุดหนุน)
1,174 คน คิดเป็นร้อยละ 34.57 ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 331 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 ข้าราชการ 173 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.09 ลูกจ้างประจำ� 80 คน คิดเป็นร้อยละ 2.36 ลูกจ้างชาวต่างประเทศ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 1.91 ลูกจ้าง
โครงการฯ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 1.47 ผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถพิเศษ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 0.41 พนักงานฯบางส่วน
เวลา 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.32 และพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร น้อยที่สุด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.18
บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

รศ.ดร.สุเมธ งามกนก
ดร.ปานเพชร ร่มไทร
คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลผู้มีเกียรติประวัติและผลงาน คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำ�ภาคตะวันออก
ทางการศึกษาดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. 2563 จากสมาคมพัฒนา จากการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย นํ้าใจ
วิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
ไม่มหี มด” จัดโดยสำ�นักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
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การพัฒนาส่งเสริมบุคลากร

มหาวิทยาลัยบูรพาส่งเสริมคณาจารย์ และบุคลากรให้สร้างผลงานทางวิชาการอย่างเหมาะสมตาม พันธกิจ
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมุ่งเน้นการ
วิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู้ และการวิจยั เชิงบูรณาการ ทัง้ ทีเ่ ป็นความรูใ้ หม่ และความรูท้ ใี่ ช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
สังคมและประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณปี 2563 มีผู้ที่ได้รับการอนุมัติการกำ�หนดตำ�แหน่งสูงขึ้น ดังนี้
ตารางที่ 7 - 2 จำ�นวนบุคลากรที่ได้รับอนุมัติการกำ�หนดตำ�แหน่งสูงขึ้น

ตำ�แหน่ง
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รวม

จำ�นวน
2
20
96
118

ตำ�แหน่ง
เชี่ยวชาญ
ชำ�นาญการพิเศษ
ชำ�นาญการ
รวม

จำ�นวน
39
39

จากตารางจำ�นวนบุคลากรทีไ่ ด้รบั อนุมตั กิ ารกำ�หนดตำ�แหน่งสูงขึน้ มีคณาจารย์ประจำ�ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ด�ำ รง
ตำ�แหน่งทางวิชาการสูงขึ้น จำ�นวน 118 คน สูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีจำ�นวน 67 คน จำ�แนกเป็นระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 96 คน ระดับรองศาสตราจารย์ 20 คน และระดับศาสตราจารย์ 2 คน สำ�หรับสายสนับสนุน
วิชาการ มีผทู้ ไ่ี ด้รบั การอนุมตั กิ ารกำ�หนดตำ�แหน่งชำ�นาญการ 39 คน สูงขึน้ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทีม่ จี �ำ นวน 31 คน
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยบูรพายังตระหนักถึงความสำ�คัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นที่
ยอมรับ จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองตามภาระหน้าที่ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเองและความก้าวหน้าตามสายงานที่ปฏิบัติ และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในตำ�แหน่งต่าง ๆ
โดยการสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และศึกษาต่อ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีงบประมาณ 2563
บุคลากรสายวิชาการได้รบั การพัฒนาร้อยละ 79.72 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รบั การพัฒนาร้อยละ 58.17
แสดงรายละเอียดได้ ดังนี้
ตารางที่ 7 - 3 จำ�นวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ประเภท
สัมมนา
ฝึกอบรม
ดูงาน
ศึกษาต่อ
อื่นๆ
รวม

ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
บสนุน สายวิชาการ สายสนับสนุน สายวิชาการ สายสนับสนุน
สายวิชาการ สายสนั
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
382
376
10
392
376
736
813
5
741
813
223
85
5
228
85
42
21
6
48
21
181
43
27
1
208
44
1,564
1,338
53
1
1,617
1,339
รายงานประจำ�ปี 2563
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จากตารางจำ�นวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ ได้รับการการพัฒนาด้านฝึกอบรมมากที่สุด รองลงมาได้แก่การสัมมนา การดูงาน การพัฒนา อื่น ๆ เช่น การ
เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาต่อ ตามลำ�ดับ
ตารางที่ 7 - 4 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมการพัฒนา

ด้านการบริหารจัดการ
โครงการการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาในยุคปัจจุบัน เรื่อง “ภาพรวม
ของการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา: ข้อคิดและประสบการณ์”
โครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้นำ�ระดับสูง”
โครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการบริหารผลงานสู่
ความเป็นเลิศ ด้วย OKRs”
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความ
พร้อม ในการปฏิบัติงานสำ�หรับผู้บริหารระดับกลาง”
โครงการบรรยายพิเศษ “การวิเคราะห์งบการเงินผู้บริหาร”
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาหลักสูตร “การบริหาร
งาน อุดมศึกษาระดับกลาง”
โครงการเสวนาเรื่องการวางแผนด้านภาษีในหัวข้อ “บริหารเงินดีได้ภาษีคืน
Happy Tax” และ “เกษียณสบาย สไตล์เศรษฐี”
ด้านการจัดการศึกษา
โครงการอบรม เรื่อง “สอนออนไลน์อย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ”
โครงการอบรม เรื่อง “วัดและประเมินผลการสอนออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ”
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ ใน
การจัด การเรียนรู้แบบ Active Learning
โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ
โครงการอบรมการพัฒนาอาจารย์เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอนแบบเปิด
(BUU MOOC)
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร AUN-QA Implementation and Gap Analysis
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN Assessor Calibration
โครงการอบรมการเขียนหลักสูตรตาม Outcome-Based Education
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กิจกรรมการพัฒนา

โครงการอบรม เรื่อง “ทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (AUN-QA Assessor Calibration)”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำ�โครงร่างองค์กร (Organization Profile) มหาวิทยาลัยบูรพา”
โครงการฝึกอบรม การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาผู้
ฝึกสอนกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
ด้านการวิจัย
โครงการชี้แจงการใช้ระบบการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยแบบออนไลน์ BUU
Ethic Submission Online
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสาร
เคมี”
ด้านสนับสนุนวิชาการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
เพื่อขอ กำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาชีพระดับชำ�นาญการ”
โครงการคลีนิกการให้คำ�ปรึกษาการขอกำ�หนดตำ�แหน่งในระดับชำ�นาญการ
โครงการเสวนาให้ความรู้เรื่อง “การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ
เครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคลากร”
โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานสนับสนุนวิชาการ เรื่อง
“การตีความกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล”
โครงการการประเมินค่างานเพื่อกำ�หนดกรอบตำ�แหน่งบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการให้ดำ�รงตำ�แหน่งสูงขึ้น
โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้่อมอพยพหนีไฟ
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากรแก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การตีความกฎหมาย”
โครงการการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
โครงการเสวนาบัญชีและสามมิติ
โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านพัสดุและการเงิน
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การพัฒนาทางกายภาพ
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำ�เนินการการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ให้เป็น ไปตามองค์
ประกอบสำ�คัญของการเป็น Green University ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม การใช้พลังงาน การ
จัดการของเสีย การจัดการนาํ้ การขนส่งทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เน้นการจัดสภาพ แวดล้อมให้เหมาะสมกับการสร้าง
สุนทรียภาพและเอื้อประโยชน์ต่อการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โดยในปีงบประมาณ 2563 กองอาคาร
สถานที่ ได้จัดทำ�โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา ให้เหมาะสมกับการขยายตัว
และพัฒนาของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ความคืบหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและสร้างความัน่ คงให้แก่ชมุ ชน
ได้ดำ�เนินการติดตั้งเครื่อปรับอากาศภายในหอประชุม (Chiller) และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ สำ�หรับผลิตกระแสไฟฟ้า
ทิ้งสิ้น 7 อาคาร ได้แก่ 1) อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร K) 2) อาคารศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ 3) อาคารศูนย์วิจัยทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 4) อาคารสมเด็จเทพรัตนราชสุดา คณะ
แพทยศาสตร์ 5) อาคารเทพรัตนราชสุดา (สำ�นักหอสมุด) 6) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี 1 (QS1)
และ 7) อาคารเกษม จาติกวนิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยอยู่ระหว่างการส่งมอบงาน
2. โครงการบริหารและจัดการนํ้าบริเวณสวนนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามคำ�สั่งที่ 1974/2562
ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารและจัดการนาํ้ บริเวณสวนนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
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โดยมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้ 1) ดำ�เนินการปรับปรุงคุณภาพนาํ้ บริเวณสวนนันทนากรร และ 2) ดำ�เนินการตาม
คำ�สัง่ อืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึง่ ปัจจุบนั คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องนาํ้ ในสระนาํ้ สวนนันทนาการ
พบว่า ค่าของนํ้ายังอยู่ในเกณฑ์ดี จึงได้มีการกำ�หนดตำ�แหน่งกังหันเติมอากาศในนํ้าใหม่ ให้มีการไหลวนทั่วในพื้นที่ให้
สามารถกระจายออกซิเจน และเติมอากาศให้สระนํ้า พร้อมกันนั้นยังได้ห้ามจำ�หน่ายอาหาร และงดให้อาหารสัตว์นํ้า
ในพื้นที่สวนนันทนาการด้วย
นอกจากนี้ ยังมีแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อรองรับโรงพยาบาลซึ่งกําลังขยายตัว
และรองรับกิจกรรมของ EEC ที่เข้ามาดําเนินการภายในมหาวิทยาลัย ประกอบกับศูนย์ Genomic Center ที่จะ
ตั้งขึ้นภายในอาคารคณะเภสัชศาสตร์ยังต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีมูลค่าสูงและต้องการความ
เสถียรของกระแสไฟฟ้า ในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จะมีการดําเนินการจัดตั้ง สถานีไฟฟ้าย่อยภายใน
มหาวิทยาลัย ประโยชน์ที่ได้จากการจัดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย คือมหาวิทยาลัยจะซื้อไฟฟ้าได้ในราคาถูกลง และได้ความ
เสถียรของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัย เป็นผลดีกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ไฟฟ้าที่มีมูลค่าสูง ไม่ว่าจะ
เป็นในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สํานักคอมพิวเตอร์ หรือส่วนงานอื่น ๆ
ภายในมหาวิทยาลัย ในส่วนของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และวิทยาเขตจันทบุรี ที่มีปัญหาไฟฟ้าดับ
ไฟฟ้าตก และเดินสายไฟฟ้ายังไม่ทวั่ ถึงนัน้ ทางการไฟฟ้าได้เข้าสํารวจเรียบร้อยแล้ว เพือ่ ทีจ่ ะดําเนินการแก้ไขปรับปรุง
ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสายไฟ รวมไปถึงการเดินกระแสไฟฟ้าเข้าภายในอาคาร และการเพิ่มตําแหน่งของการจ่าย
กระแสไฟฟ้า เพื่อที่จะรองรับกําลังการใช้งานให้เพียงพอต่อไป

มหาวิทยาลัยบูรพาดำ�เนินการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
2567  มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับ A  
นอกจากนีไ้ ด้แต่งตัง้ แต่งตัง้ คณะกรรมการศึกษาแนวทางวางแผนพัฒนาและปรับระบบองค์กร ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน  ด้านการบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยบูรพาผลักดันให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิบตั งิ าน มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทัง้ ผูบ้ ริหาร บุคลากร
สายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีคณาจารย์ได้รับการอนุมัติ
การกำ�หนดตำ�แหน่งสูงขึ้น 118 คน แบ่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 96 คน รองศาสตราจารย์ 20 คน และ
ศาสตราจารย์ 2 คน สำ�หรับสายสนับสนุนวิชาการได้รบั การอนุมตั กิ ารกำ�หนดตำ�แหน่งชำ�นาญการ 39 คน  
นอกจากนี้ยังมีการสำ�รวจข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สภาพ
แวดล้อม การจัดการของเสีย ให้เป็นไปตามองค์ประกอบสำ�คัญของการเป็น Green University
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มหาวิทยาลัยบูรพาในอนาคต
จากสภาวการณ์ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยบูรพากำ�ลังเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมโลก สังคมภูมิภาค และสังคมในประเทศด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึง
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ประกอบกับการได้รับโอกาสจากนโยบายการขยาย
โอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ประกอบกับ
การรับมอบนโยบายจากรัฐบาล ได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน
ออก ให้เป็น “มหาวิทยาลัยหลักใน EEC” ผลักดันให้มหาวิทยาลัยบูรพามีชื่อเสียงในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
ดังนัน้ เพือ่ รับมือกับความเปลีย่ นแปลงข้างต้น มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้ก�ำ หนดแนวทางการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา อย่างมีสว่ นร่วมและเป็นระบบ เพือ่ ใช้เป็นกรอบแนวทาง และเข็มทิศให้กบั มหาวิทยาลัย ให้สามารถ
ขับเคลือ่ นการดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ เป็นการเตรียมคนไทยเข้าสูศ่ ตวรรษ
ที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และทิศทางของยุทธศาสตร์
ชาติในการพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา “ขุมปัญญา
ตะวันออก” W.E. BURAPHA (Wisdom of the East)
มหาวิทยาลัยบูรพาดำ�เนินการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประกาศใช้ส�ำ หรับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 – 2567 โดยกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพา และประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 3 ประเด็น คือ
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และสร้างบุคลากรคุณภาพสนองต่อความต้องการของ
พื้นที่ภาคตะวันออก
2. การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเป็นที่พึ่งในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก
อย่างยั่งยืน
3. การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ซึง่ มหาวิทยาลัยบูรพาจะผลักดันการดำ�เนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ทตี่ งั้ ไว้ โดยมหาวิทยาลัยบูรพา
ได้วางแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
แผนงาน/โครงการ ที่สำ�คัญที่คาดว่าจะดำ�เนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการสร้างบุคลากรคุณภาพ สนองต่อความ
ต้องการของพื้นที่ภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพาจะดำ�เนินการพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่เดิมให้มีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และสร้างหลักสูตรใหม่ให้ตอบสนองความต้องการของสังคม รองรับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เน้นพัฒนา
ผูป้ ระกอบการหรือนวัตกร เพือ่ สนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10+2 อุตสาหกรรมใน EEC (Demand Driven) รวม
ทั้งเปิดกว้างให้ ประชาชนทั่วไปสามารถมาเรียนเพื่อเสริมความรู้และฝึกฝนทักษะใหม่ New-Skill Up-skill Re-Skill
ที่จําเป็นสําหรับการประกอบอาชีพหรือสร้างความก้าวหน้าในอาชีพในยุคดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริมการเรียนการสอน
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ตามแนวทางของ CWIE / EEC model รวมไปถึงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การไต่อันดับมหาวิทยาลัย (University
Ranking) มีเป้าหมายการจัดอันดับไม่เกิน 400 ลำ�ดับแรกของมหาวิทยาลัยในเอเชีย

2. การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย  และเป็นที่พึ่งในการพัฒนาพื้นที่ภาค
ตะวันออกอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC จะต่อยอดโครงการทีด่ �ำ เนินการร่วมกับคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยร่วมมือกับบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่
ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้ระบบอัตโนมัติ (EEC-MITSUBISHI-BUU Automation
Park) เป็นศูนย์กลางการศึกษาทางด้านระบบอัตโนมัตแิ บบครบวงจร และเตรียมดำ�เนินการผลักดันจัดตัง้ ศูนย์ Genomic
Centre เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษการแพทย์และสุขภาพครบวงจร และมุ่งผลักดันอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU Science Park) เป็นศูนย์กลางการศึกษาในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10+2 อุตสาหกรรมใน
EEC (Demand Driven) ตลอดจนผลักดันสร้างศูนย์เรียนรูใ้ นอุตสาหกรรมเป้าหมายอืน่ ๆ รวมถึงการพัฒนาโครงการ
ทางด้านวิจัยและบริการวิชาการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม ของภาคตะวันออกต่อไป

3. การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยบูรพาจะผลักดันให้ใช้ระบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ (Education
Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ในการดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ทั่วถึงทั้งในระดับ
ส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงตั้งเป้าหมายในการพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์ EdPEx เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งคาดหวังว่าจะ
สามารถนำ�พาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยบูรพาจะศึกษาแนวทางวางแผนพัฒนาและปรับ
ระบบองค์กร รวมถึงการดูแลประชาคมและสังคมเพื่อมุ่งสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ด้วยภารกิจดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาจะดำ�เนินการวิเคราะห์ศักยภาพของส่วนงาน ปรับโครงสร้างองค์กร
และส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน เน้นการเพิม่ แนวทางในการหารายได้ ซึง่ เป็นส่วนสาํ คัญของงบประมาณในกา
รดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยบูรพาตามวัตถุประสงค์ การปรับระบบงบประมาณ และการพัฒนาระบบการบริหาร
การเงิน บุคคล และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยบูรพายังมุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคคล และพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร โดยจะดำ�เนินการชำ�ระระเบียบและปรับปรุงข้อบังคับด้านการบริหารบุคคล รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะ
และทักษะของบุคลากรได้อย่างเหมาะสมตามภาระหน้าที่และตําแหน่งงาน เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยบูรพาให้
พร้อมสําหรับระบบงานในศตรวรรษที่ 21 นอกจากนั้นยังมุ่งสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความเป็นเอกภาพของ
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะใช้ระบบสื่อสารองค์กรเชิงรุกทุกช่องทางเพื่อถ่ายทอด เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย
บูรพา แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านและนิสติ ให้เข้าใจในเป้าหมายของมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกัน อีกทัง้ จะส่งเสริมกิจกรรมเพือ่ สร้าง
การเป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและมุ่งสู่ความยั่งยืน

รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า

159

คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  เศรษฐ์อนวัช
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณ  สุขสองห้อง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
นางสาวเนาวรัตน์  ดรุณศรี
ผู้อำ�นวยการกองแผนงาน
ผู้จัดทำ�

นายสุธีร์  เจริญสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการพิเศษ
นางสาวเสวิตา  บุญเชิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวศรุดา  อ่อนจันทึก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ขอขอบคุณ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดทำ�ข้อมูลและภาพประกอบ
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สารจากอธิการบดี
เป็นเวลากว่า 65 ปี ที่มหาวิทยาลัยบูรพา ขับเคลื่อนดำ�เนินงานตามภารกิจหลักทุกด้าน ให้เป็นไปตามทิศทาง
ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งปรากฏให้เห็นได้จากภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำ�นุบำ�รุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยบูรพา ติดอันดับ 5 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในด้านการเรียนการสอน
(Teaching) จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE World University Rankings 2021 รวมถึงยังอยูใ่ นอันดับที่ 80
จากการจัดอันดับ 100 มหาวิทยาลัยนวัตกรรมทั่วโลกปี 2020 World’s Universities with Real Impact (WURI)
นอกจากนี้ผลงานวิจัยทางด้านเคมียังโดดเด่นเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย จากฐานข้อมูล Nature Index 2020
และจากสถิติการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดม ศึกษา TCAS’63 รอบ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 ที่มีผู้สมัครมากที่สุด นอกจากนี้มหาวิทยาลัยบูรพายังมีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับ A สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการบริหารงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและได้รับการยอมรับมากขึ้น
ทั้งในระดับประเทศและสากล
มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะมหาวิทยาลัยหลักใน EEC ได้ประสบความสำ�เร็จในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบ
อัตโนมัติ Automation Park เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางด้านระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร โดยความร่วมมือ
กับคณะทำ�งานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) และบริษัท มิตซู
บิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด นอกจากนั้นในการดำ�เนินงานด้านการวิจัย ยังได้รับการ
รับรองคุณภาพระดับชาติและระดับสากล ตามมาตรฐานการดำ�เนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์ อีกทั้งในส่วนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มหาวิทยาลัยบูรพายังส่งเสริมและมีส่วนร่วมการดำ�เนินงานที่
ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ด้วยโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำ�บลแบบบูรณาการ หรือทีเ่ รียกว่าโครงการ
1 ตำ�บล 1 มหาวิทยาลัย
ผลงานความสำ�เร็จของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ปรากฏ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการดำ�เนินงานตามภารกิจ
ทีเ่ กิดจากความรูค้ วามสามารถ ความทุม่ เทพลังกายพลังใจของผูบ้ ริหารและบุคลากรทุกภาคส่วน ตลอดจนการสนับสนุน
จากศิษย์เก่าและเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ
ในนามของมหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในความสำ�เร็จกับมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยบูรพาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์
และการดำ�เนินงานต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก
อธิการบดี
รายงานประจำ�ปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
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