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ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า

สารจากอธิการบดี

เป็นเวลากว่า 65 ปี ที่มหาวิทยาลัยบูรพา  ขับเคลื่อนดำาเนินงานตามภารกิจหลักทุกด้าน  ให้เป็นไปตามทิศทาง

ที่ตั้งเป้าหมายไว้  ซึ่งปรากฏให้เห็นได้จากภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต  วิจัย  บริการวิชาการ  และทำานุบำารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม  โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยบูรพา ติดอันดับ 5 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในด้านการเรียนการสอน 

(Teaching) จากการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัโลก THE World University Rankings 2021  รวมถงึยงัอยูใ่นอนัดบัที ่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

และความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับ A  สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาและ                       

ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการบริหารงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและได้รับการยอมรับมากขึ้น

ทั้งในระดับประเทศและสากล

มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะมหาวิทยาลัยหลักใน EEC ได้ประสบความสำาเร็จในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบ

อัตโนมัติ Automation Park  เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางด้านระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร  โดยความร่วมมือ

กับคณะทำางานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) และบริษัท มิตซู

บิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำากัด  นอกจากนั้นในการดำาเนินงานด้านการวิจัย  ยังได้รับการ

รบัรองคุณภาพระดบัชาตแิละระดบัสากล ตามมาตรฐานการดำาเนนิงานของคณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรมการวจัิย

ในมนุษย์  อีกทั้งในส่วนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มหาวิทยาลัยบูรพายังส่งเสริมและมีส่วนร่วมการดำาเนินงานที่

ตอบสนองนโยบายรฐับาล ดว้ยโครงการยกระดบัเศรษฐกจิและสงัคมรายตำาบลแบบบรูณาการ หรอืทีเ่รยีกวา่โครงการ 

1 ตำาบล 1 มหาวิทยาลัย

ผลงานความสำาเร็จของมหาวิทยาลัยบูรพาท่ีปรากฏ  ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการดำาเนินงานตามภารกิจ           

ทีเ่กดิจากความรู้ความสามารถ ความทุม่เทพลังกายพลังใจของผูบ้รหิารและบุคลากรทุกภาคสว่น ตลอดจนการสนบัสนนุ

จากศิษย์เก่าและเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ  

ในนามของมหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในความสำาเร็จกับมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน และหวัง 

เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยบูรพาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์

และการดำาเนินงานต่อไป

	 รองศาสตราจารย์	ดร.วัชรินทร์		กาสลัก

 อธิการบดี

ก
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บทสรุปผู้บริหาร

ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวทิยาลยับรูพา ตัง้อยูเ่ลขที ่169 ถนนลงหาดบางแสน ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมอืง จังหวดัชลบรีุ มพ้ืีนท่ีทัง้สิน้ 

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

นี้ยังมีพื้นที่ที่อำาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 776 ไร่ อำาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 179 ไร่ และอำาเภอเขาสมิง จังหวัด

ตราด 897 ไร่ และวิทยาเขตสระแก้ว ตั้งอยู่ที่อำาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มี เนื้อที่ 1,369 ไร่

มหาวิทยาลัยบูรพาแบ่งส่วนงานออกเป็น 34 ส่วนงาน 1 โครงการจัดตั้ง  ประกอบด้วย 1 สำานักงานอธิการบดี  

1 สำานักงานสภามหาวิทยาลัย  23 คณะ  3 วิทยาลัย 1 โครงการจัดตั้งคณะฯ  1 บัณฑิตวิทยาลัย  2 สถาบัน และ 

3 สำานัก ซึ่งแยกส่วนงานตามที่ตั้งได้ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  ประกอบด้วย  1 สำานักงานอธิการบดี  1 สำานักงานสภามหาวิทยาลัย  

18 คณะ  3 วิทยาลัย  1 บัณฑิตวิทยาลัย  2 สถาบัน  และ  3 สำานัก

2. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  ประกอบด้วย  3 คณะ

3. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ประกอบด้วย  2 คณะ และ 1 โครงการจัดตั้งคณะฯ 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2551 มาตร 7 กำาหนดให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบัน               

การศกึษาและการวจิยั  มวัีตถุประสงคใ์ห้การศกึษาดำาเนนิการและส่งเสรมิงานวจิยัเพ่ือสรา้งและพฒันาองคค์วามรูแ้ละ

เทคโนโลย ี ใหบ้รกิารทางวชิาการ ทะนบุำารงุศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม และการกฬีา  รวมทัง้การสนบัสนนุกจิกรรมของ

รัฐและท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและส่ิงแวดล้อมในการดำาเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์       

ดังกล่าว  มหาวิทยาลัยบูรพามีระบบและกลไกต่าง ๆ  ได้แก่  ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ  ซึ่งในปีงบประมาณ 

2563  มหาวทิยาลยับูรพาดำาเนนิงานโดยม ีศาสตราจารย ์กติตคิณุ ดร.สมหวงั พธิยิานวุฒัน ์ เปน็ประธานคณะกรรมการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  

โดยในปีงบประมาณ 2563 มีผลการดำาเนินงาน ดังนี้

ง
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ด้านการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล

ในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติที่สำาคัญ ได้แก่ 1) แต่งตั้ง

อธกิารบดมีหาวทิยาลยับรูพา 2) เหน็ชอบแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลัยบรูพา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 

3) การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 4) การให้ปริญญากิตติมศักดิ์  5) 

ออกขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวทิยาลยั 6) ดำาเนนิงานตามพระราชบญัญตัิ

การอดุมศกึษา พ.ศ. 2562 โดยจดัทำาขอ้บงัคบัมหาวทิยาลัยบรูพา วา่ด้วยธรรมาภบิาล พ.ศ. 2563 และได้แต่งตัง้คณะ

กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 7) ดำาเนิน

งานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550

ด้านการจัดการศึกษา

ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 222 หลักสูตร จำาแนกเป็นระดับ

ปริญญาตรี 112 หลักสูตร ปริญญาโท 72 หลักสูตร และปริญญาเอก 38 หลักสูตร  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษา 

ร่วมกับต่างประเทศ 7 หลักสูตร  มีนิสิตใหม่ 7,935 คน จำาแนกเป็นระดับปริญญาตรี 6,742 คน ปริญญาโท 536 คน 

และปรญิญาเอก 117 คน และมนีสิติทัง้หมด 30,263 คน จำาแนกเปน็ระดับปริญญาตรี 27,680 คน ปริญญาโท 1,981 

คน และปริญญาเอก 602 คน  มีผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำานวน 8,612 คน จำาแนกเป็น ระดับปริญญา

ตรี 8,016 คน ระดับปริญญาโท 418 คน และระดับปริญญาเอก 178 คน 

ปกีารศกึษา 2561 มบัีณฑิตท่ีสำาเรจ็การศกึษาได้งานทำาหรอืประกอบอาชพีอสิระ ภายในระยะเวลา 1 ป ีจำานวน 

1,437 คน (ร้อยละ 76.15)  ยังไม่มีงานทำาจำานวน 379 คน (ร้อยละ 20.08)  และบัณฑิตที่ยังไม่มีงานทำาและกำาลัง

ศกึษาตอ่ จำานวน 71 คน (รอ้ยละ 3.76) และผูใ้ชบ้ณัฑิตมรีะดับความพึงพอใจต่อการปฏบิติังานของบณัฑิตอยูที่ร่ะดบั

มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.14

มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดสอนระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำาเพ็ญ” 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 Ed-

ucation Program : IEP)  มีนักเรียนทั้งหมด 3,190 คน

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยบูรพามีศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นสถาบันสมทบ  

ซึง่เปดิการสอนในระดบัปรญิญาตร ีจำานวน 2 หลกัสตูร ปกีารศกึษา 2563 มนีสิติทัง้หมด 728 คน มผีูส้ำาเรจ็การศึกษา

ปีการศึกษา 2562 จำานวน 96 คน

จ
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ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยบูรพามีจำานวนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ รวม 219 โครงการ โดย

ได้รับทุนจากแหล่งเงินรายได้มหาวิทยาลัย 167 โครงการ และแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จำานวน 52 โครงการ  

มีงบประมาณทั้งสิ้น 183,697,588 บาท จำาแนกเป็นงบประมาณจากแหล่งเงินรายได้มหาวิทยาลัย 16,629,715 บาท 

(ร้อยละ 9.05)  และแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 167,067,873 บาท (ร้อยละ 90.95) สำาหรับเงินอุดหนุนรัฐบาล

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยไม่ได้รับงบจัดสรร

มีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ รวม 744 บทความ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมาก

ที่สุด จำานวน 348 บทความ รองลงมาคือ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จำานวน 267 บทความ ผลงาน

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องระดับชาติ จำานวน 81 บทความ และผลงานที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องระดับนานาชาติ 48 

บทความ ตามลำาดบั มจีำานวนครัง้ในการอา้งอิง (Citation) ผลงานวจัิยในฐานขอ้มลู Scopus ในป ีพ.ศ. 2563 จำานวน 

51 ครั้ง  มีผลงานที่ยื่นคำาขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารวม 92 ผลงาน จำาแนกเป็นการยื่นคำาขอรับอนุสิทธิบัตร 

จำานวน 7 ผลงาน  สิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำานวน 30 ผลงาน  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำานวน 49 ผลงาน 

และยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ จำานวน 6 ผลงาน

ด้านการบริการวิชาการ และเครือข่ายความร่วมมือ

สำาหรับการบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2563 มีจำานวนโครงการบริการวิชาการรวม 497 โครงการ มีงบ

ประมาณทัง้สิน้ 317,989,384.96 บาท สว่นใหญเ่ปน็งบประมาณจากแหลง่ทนุอืน่ จำานวน 274,368,951.96 บาท (รอ้ย

ละ 86.28) จำานวน 467 โครงการ รองลงมาได้รับจากทุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 42,807,700 บาท (ร้อยละ 13.46) 

จำานวน 1 โครงการ และจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 812,733 บาท (ร้อยละ 0.26) จำานวน 29 โครงการ

มหาวทิยาลยับูรพาไดด้ำาเนนิการสรา้งเครอืข่ายความรว่มมอืทางวชิาการกับสถาบนัการศกึษาและองคก์รต่าง ๆ  

ในประเทศ 55 ความร่วมมือ  และมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือและมีการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ กับสถาบันการ

ศึกษาและองค์กรต่างประเทศ 24 ความร่วมมือ

ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC

มหาวทิยาลยับูรพาลงนามความรว่มมอืกบัสำานกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก เพือ่

ประกาศตัวเป็นเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC โดยมีภารกิจหลักในการขับเคลื่อน พัฒนากำาลังคนสู่ 10 อุตสาหกรรม

เป้าหมาย ผ่านคณะทำางานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ซึ่ง

มหาวทิยาลยับูรพาไดจ้ดังานแถลงขา่วแถลงความร่วมมอืผลักดัน EEC Automation Park เมือ่วนัศกุร์ที ่18 กนัยายน 

พ.ศ. 2563 โดยดำาเนินกิจกรรมและการทำางานเชิงรุกเพื่อผลิตบุคคลากรที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม

ฉ
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ด้านการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยบูรพา ใช้ระบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 

Performance Excellence : EdPEx) ในการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับส่วนงาน และระดับ

มหาวิทยาลัย 

สำาหรบัการประเมนิในระดบัหลกัสตูร ปีการศกึษา 2562 มหาวทิยาลยับรูพายงัคงใชเ้กณฑ์ AUN-QA มหีลกัสตูร

ที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 99.10 และไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 0.90

มหาวิทยาลัยบูรพาได้เข้าสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำากับของรัฐ สังกัด

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีผลการประเมินระดับ A

สำาหรบัการจดัทำางบประมาณและการบรหิารงบประมาณ มหาวทิยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรฐับาล 

จำานวน 1,801.0694 ล้านบาท และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำานวน 2,950.9320 ล้านบาท สัดส่วนงบ

ประมาณจากรัฐบาลต่องบประมาณเงินรายได้ เท่ากับ 37.90 ต่อ 62.10 

โดยในปีงบประมาณ 2563 มีรายได้ 4,734.26 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 4,221.1200 ล้านบาท  

ดา้นการบรหิารงานบุคคล มหาวทิยาลยับรูพามพีนกังานมหาวทิยาลยั 3,396 คน จำาแนกเป็นคณาจารย ์1,455 

คน (ร้อยละ 42.84) และสนับสนุนวิชาการ 1,941 คน (ร้อยละ 57.16) ในปีงบประมาณ 2563 มีคณาจารย์ประจำา

ได้รับการอนุมัติให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น จำานวน 118 คน ส่งผลให้ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพามีคณาจารย์

ดำารงตำาแหน่งอาจารย์ 982 คน (ร้อยละ 67.49) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 396 คน (ร้อยละ 27.22) และรองศาสตราจารย์ 

77 คน (ร้อยละ 5.29)  

นอกจากนีย้งัมกีารสำารวจขอ้มลูเพือ่สง่เสริมสู่การเปน็องคก์รสุขภาวะ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สภาพแวดลอ้ม 

การจัดการของเสีย เพื่อส่งเสริมมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน

ช
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ผลงาน/กิจกรรมเด่น
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้โปรด
กระหม่อม แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก เป็นอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา คนที่ 8

ตามคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่แต่งตั้งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 

และอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2559 นั้น  การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย                

เป็นไปอย่างเรียบร้อย และได้มีการสรรหาอธิการบดี  โดยคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 

ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก 

ดำารงตำาแหนง่อธิการบดมีหาวทิยาลยับรูพา ตามมาตรา 27 แหง่พระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยับรูพา พ.ศ. 2550 ตัง้แต่

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

มหาวิทยาลยัหนึง่เดยีวในประเทศไทยทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัในครัง้นี ้ซึง่ไดม้กีารประกาศผลการจดัอนัดบัในการประชุม

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 จำานวน 190 สถาบัน 

ปัจจุบันเปิดให้มหาวิทยาลัย ทั่วโลกเข้าเป็นสมาชิก

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยนวัตกรรมในปี 2020 นี้ จัดข้ึนเป็นครั้งแรกโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานสำาหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 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 
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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  

มหาวทิยาลยับรูพา โดดเดน่ดา้นการสอน ตดิอนัดบั 5 ของประเทศไทย จากการจดัอนัดบั
มหาวิทยาลัยโลก THE World University Rankings 2021

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 สำานักจัดอันดับ 

Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผล

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก  โดยเกณฑ์ในการจัด

อันดับใน 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 indi-

cator) 30%

4) ความเป็นนานาชาติ (International out-

look : 3 indicators) 7.5% 

5) รายได้จากการถ่ายทอดความรู้ (Knowl-

edge 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 สำาหรับผลงานวิจัยทางด้านเคมี

Nature Index เผยแพร่ข้อมูลอันดับสถาบัน/องค์กรวิจัย ในปี 2020 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยบูรพา ติด Top 3 

ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย สำาหรบัผลงานวจัิยทางด้านเคม ีจากฐานขอ้มลู Nature Index 2020 และอยู่ทีอ่นัดบั 

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

คณุภาพสูง ครอบคลุมวารสารวจัิย 82 วารสาร ในป ี2020 สำาหรบั

รอบ 1 ปทีีผ่า่นมา นบัจากวนัที ่9 มถุินายน 2019 - 31 พฤษภาคม 

2020 ได้มีการจัดอันดับสถาบัน/องค์กรวิจัยต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีผล

งานปรากฏในฐานข้อมูล Nature Index ตามจำานวน (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. 
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1 ตำาบล 1 มหาวิทยาลัย

การสง่เสรมิดำาเนนิงานทีส่อดรบักบัยทุธศาสตร์มหาวทิยาลัย ในด้านการมส่ีวนร่วมและการรับผิดชอบต่อสงัคม 

มหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมเดินหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำาบลแบบบูรณาการ หรือ 1 ตำาบล 1 

มหาวิทยาลัย ขานรับนโยบายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำาไปสู่การจ้างงาน

ในกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ของแต่ละตำาบล อาทิ การสร้างและพัฒนาอาชีพใหม่ การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน การ

สร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจชุมชน การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมทั้งเก็บข้อมูลในชุมชนเพื่อทำา Big Data มาใช้

ในการวิเคราะห์และกำาหนดรปูแบบการแกป้ญัหาในแตล่ะชมุชนให้แกน่สิติ นกัศกึษา บณัฑติจบใหม ่รวมถงึประชาชน 

จำานวน 60,000 คน

โครงการ 1 ตำาบล 1 มหาวิทยาลัย นับเป็นกลไกสำาคัญในการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยไทย เพื่อสนับสนุนการ

สรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิและสงัคมแกช่มุชนทอ้งถิน่ท่ีมหาวิทยาลยัต้ังอยู ่ปรบัเปลีย่นบทบาทของมหาวทิยาลยั 

เพือ่การพฒันาท้องถ่ินอยา่งแท้จรงิ มหาวทิยาลยับูรพาจงึมุง่เนน้พัฒนาเพือ่ตอบโจทยต์ามแนวทางโครงการ 1 ตำาบล 1 

มหาวทิยาลยั และเพือ่ใหส้มกับปณิธานของมหาวทิยาลยัท่ีวา่ “ขมุปญัญาตะวนัออก เพือ่อนาคตของแผน่ดิน” พรอ้มมี

สว่นในการพฒันาอนาคตของชาต ิใชค้วามรู ้ความเชีย่วชาญในทุกสว่นงาน เพือ่พฒันาชมุชนและใหช้มุชนพึง่พาตวัเอง

ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ดงันัน้บัณฑิต ประชาชน และนกัศกึษาทกุคนในตำาบลทีไ่ด้รบัการจา้งงาน จะได้เขา้รว่มพฒันาทกัษะท้ัง 

4 ด้านก่อน คือ ด้านดิจิทัล ด้านการวางแผนการเงินของคน ด้านการพัฒนาทักษะของชุมชน และด้านภาษาอังกฤษ 

ก่อนที่จะเข้าไปพัฒนาชุมชนที่กำาหนดไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งการดำาเนินงานเป็น 3 ระยะ ดังนี้
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โครงการ อว. สร้างงาน ระยะที่ 1 รองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถนการณ์โควิด-19 รวมไปถึงเป็นการเสริม

สร้างศักยภาพ พัฒนาทักษะการทำางานในด้านต่าง ๆ ให้กับบัณฑิต ประชาชน หรือนักศึกษา เป็นการดำาเนินงานใน

ลักษณะการช่วยงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของหน่วยงานให้แก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย

โครงการ อว. สรา้งงาน ระยะที ่2 มหาวทิยาลยับรูพาไดม้กีารจา้งงานในพ้ืนทีภ่าคตะวนัออกใหก้บัประชาชนรวม 

400 คน โดยมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่จากประชาชน ผู้นำาชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาภูมิปัญญา

นวตักรรมในดา้นตา่ง ๆ  อาท ิดา้น Smart Farming ด้านการสร้างอาชพี ด้านการพัฒนาเศรษฐกจิสร้างสรรค ์ด้านการ

จัดการขยะ และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

โครงการ อว. สร้างงาน ระยะที่ 3 อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้ความสำาคัญต่อพื้นที่ภาคตะวันออกอย่าง

มาก โดยมอบหมายใหส้ำานกับรกิารวชิาการทำาหนา้ทีห่ลกัในการดำาเนนิโครงการดังกลา่ว โดยมพีืน้ทีร่บัผดิชอบ 3 แหง่ 

ได้แก่ บางแสน จันทบุรี และสระแก้ว จำานวน 104 ตำาบล เกิดการจ้างงานกว่า 2,000 ตำาแหน่ง 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 เพ่ือแสดงความ

รว่มมอืของสถาบนัการศกึษา หนว่ยงานรฐั และบรษิทัเอกชน โดยมหีนว่ยงานและองคก์รภาครัฐและเอกชน และภาค

อุตสาหกรรม เข้าร่วมมากกว่า 80 แห่ง ท้ังนี้ ศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ เป็นศูนย์กลางการพัฒนากำาลังคนด้าน

อัตโนมัตแิละหุน่ยนต์ท่ีสอดคลอ้งกบัอตุสาหกรรม 4.0 โดยปจัจบุนั ประเทศไทยยงัมบีคุลากรทีม่คีวามรูแ้ละมศัีกยภาพ

ด้านอุตสาหกรรม 4.0 จำานวนน้อย และมีเพียงการใช้เทคโนโลยีระดับเครื่องจักรเท่านั้น แต่ยังไม่มีการเชื่อมโยงและ

วเิคราะหข์อ้มูลระดับเครือ่งจกัรในระดบั IT system ซึง่ตอ้งมกีารคดักรองขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การนำาไปใช ้ดงันัน้ 

การยกระดับการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 จะก่อให้เกิด

การดงึดดูการลงทุนภาคอตุสาหกรรมทีใ่ชเ้ทคโนโลยกีารผลติอตัโนมตั ิในพืน้ที ่EEC ด้วยความพรอ้มดา้นกำาลังคนและ

การผลติกำาลงัคนอยา่งตอ่เนือ่ง อกีทัง้ยงัเชือ่มโยงการศกึษาขัน้พืน้ฐาน อาชวีะ และอดุมศกึษา เพือ่ยกระดบัมาตรฐาน

การศึกษาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ EEC

นอกจาก EEC Automation Park เป็นหนว่ยงานทีเ่ปน็ศนูยก์ลางการพฒันากำาลงัคน นวตักรรม และการเรยีนรู ้

Automation and Robotics ในเขตพื้นที่ EEC แล้ว ยังเป็นหน่วยงานประสานการดำาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนากำาลังคนของ EEC Automation and Robotics Network โดย EEC Automation Park ดำาเนินกิจกรรมและ

การทำางานเชิงรุกเพื่อผลิตบุคลากรท่ีตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรมใหม่ แบ่งการทำางานออกเป็น 3 กิจกรรม

หลัก ดังนี้

1. ศนูยจ์ดัการเรยีนรู ้Automation park หรอื Learning Center ประกอบไปดว้ย การเรยีนรู ้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 ผสมผสานการนำาเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติโรงงาน (Factory Automation) และเทคโนโลยีด้าน

สารสนเทศ (Information Technology) เขา้ดว้ยกนัโดยเซลลก์ารผลติและ Robot AGV สามารถสือ่สารกนัเอง จนได้

ผลติภัณฑส์มบรูณต์ามออเดอรท์ีส่ัง่ผา่นหนา้จอแทป็เล็ต และด้วยเทคโนโลยกีารผลิตใหมน่ี ้จะมกีารส่งผ่านขอ้มลูผา่น

ระบบ Could เพื่อมอนิเตอร์ข้อมูลแบบ Real time ซึ่งต่อยอดงานด้าน Data Science ในการทำา Data Analytics 

ที่บุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบออโตเมชั่น
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ควรเรียนรู้และทำาความเข้าใจให้รู้จริง เพราะต่อไปรูปแบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีนี้จะเป็นต้นแบบให้กับ

โรงงานอตุสาหกรรม ทีจ่ะสามารถนำาขอ้มลูทีห่ลากหลายมาผสมผสานเพ่ือการตัดสินใจในการวางแผนในกระบวนการ

ผลิต การซ่อมบำารุงเครื่องจักร เพื่อบริหารจัดการงานได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ควบคุมและลดต้นทุนการผลิตได้อย่าง

เห็นผล

ส่วนพื้นที่ Co-working space จะเปิดให้เป็นพื้นที่สำาหรับ ผู้ประกอบการ SME ภาคอุตสาหกรรม, Systems 

Integrator และกลุม่ Startup เขา้มาใชเ้พือ่ประกอบกจิกรรม เชน่ การเจรจา ทางธรุกจิและความรว่มมอื การเช่าพืน้ที่

ดำาเนนิกจิกรรมทางธรุกจิ การพฒันาผลติภณัฑร่์วมกบักลุ่มผู้เชีย่วชาญของ Automation Park และเครือขา่ย เป็นตน้ 

สำาหรับพื้นที่ Fabrication Laboratory จัดเป็นพื้นที่บ่มเพาะทักษะและความรู้ด้านการขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบรวมไป

ถงึความรูด้า้นระบบสมองกลฝงัตวั (Embedded System) เพ่ือพัฒนาศกัยภาพ นกัเรียน นกัศกึษา และบคุคลทีส่นใจ

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) หลกัสตูรมาตรฐานของบรษิทั มติซบูชิ ิแฟคทอรี ่ออโตเมชัน่ (ประเทศไทย) จำากดั จำานวน 24 หลักสูตร

 2) หลักสูตรท่ีตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม (Customized course) ที่เน้นการใช้

งานอุปกรณ์จริง โดยจัดรวมโมดูลการเรียนรู้ ที่จำาเป็น สำาหรับประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ตามความต้องการของภาค

อุตสาหกรรม

 3) หลักสูตร Related skill ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอัตโนมัติ เช่น การออกแบบเครื่องจักร การลดของเสีย

ในอุตสาหกรรม เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าอบรม นอกจากจะเป็นกำาลังคนจากภาคอุตสาหกรรมแล้ว Automation Park มองถึง

กำาลังคนรุ่นใหม่ของประเทศ ได้แก่ นักเรียนระดับ มัธยมศึกษา นักศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย 

เพื่อวางรากฐานความรู้ด้านระบบอัตโนมัติโรงงานและการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องต่อ Industry 4.1 อย่างแท้จริง

3. ศูนยเ์ครอืขา่ยความรว่มมอื Co-working space เปน็หนว่ยงานประสานความร่วมมอืเครือขา่ยสถาบนั พฒันา

กำาลงัคนดา้น Automation ดว้ยการร่วมจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วกับ Industry 4.0 การจดัคอรส์ฝกึอบรมรว่มกัน 

การแลกเปลีย่นชดุอปุกรณ์และเครือ่งมอื (Share facilities) การแลกเปลีย่นวทิยากร (Trainer) การสรา้งงานวจิยัและ

นวัตกรรม และการสร้างศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) ต้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในเขตพื้นที่ EEC ด้วย 

โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการหารือความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย หรือ TARA 

โดยจะมีการลงนามความร่วมมือในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
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มหาวทิยาลัยบรูพา เปน็เจา้ภาพสมัมนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัขอ้มลู
เชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัย กลุ่มภาคตะวันออก

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทาทอง ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา           

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง  ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา  

ในโอกาสเป็นประธานในการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาค                 

ตะวันออก ซ่ึงมีภารกิจในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทำากิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเร่ืองใด ๆ 

ที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา ความเป็นอิสระทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา การบริหาร การส่งเสริม การสนับสนุน 

และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ 

และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้  ยุทธศาสตร์ ที่อยู่ในหน้าที่และอำานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

บูรพาร่วมสัมมนากับคณะกรรมาธิการเพื่อให้ข้อมูลและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการอุดมศึกษา

ในพื้นที่และนำาเสนอแผนการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี และแนวทางการดำาเนินการท่ีเกี่ยวข้องต่อที่

ประชุมด้วย
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มหาวิทยาลัยบูรพา จัดสรรงบประมาณจำานวน 220 ล้านบาท 

เพื่อให้การช่วยเหลือนิสิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้คำานึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัส COVID-19 จึงจัดสรรงบประมาณจำานวน 220 ล้านบาท เพื่อให้การช่วยเหลือนิสิตในช่วงภาคเรียนที่ 1/2563 

ได้แก่  

1)  การลดค่าเทอม 10% ให้แก่นิสิตทุกระดับปริญญา ทุกหลักสูตร ทุกรายการ 

2)  การลดค่าหอพัก นิสิตภายในมหาวิทยาลัย 20% 

3)  ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญา ตรีทุกหลักสูตร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการได้รับ      

ผลกระทบจาก สถานการณ์ COVID-19 จำานวน 10,000 ทุน 

4)  สำานกัคอมพวิเตอร ์พฒันาระบบเพือ่รองรับการเรยีนการสอนออนไลนโ์ดยคำานงึถงึการไดร้บั ประโยชนส์งูสดุ

ของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต 

5)  กองทุนอุบัติภัยสำาหรับ นิสิตช่วยเหลือกรณี COVID-19

6)  มหาวทิยาลยัไดด้ำาเนนิการดา้นโครงสรา้ง พ้ืนฐานรองรับมาตรการความปลอดภยัในสถานการณ ์COVID-19 

และ 

7)  บริการ Internet Package สำาหรับนิสิตที่ขาดแคลน และมีความจำาเป็น ต้องเรียนในรูปแบบออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้มีการขยายเวลาการลงทะเบียนล่าช้าออนไลน์สำาหรับภาคฤดูร้อน        

ปีการศึกษา 2562 โดยไม่ต้องเสียค่าปรับไปจนถึงวันที่ 23 เมษายน 2563 และ ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 

2562 ที่อนุมัติจบระหว่าง วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง 24 เมษายน 2563 ทางกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

จะจัดส่งใบรับรองคุณวุฒิและ transcript ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ (ems) ฟรี ที่สำาคัญมหาวิทยาลัยบูรพา    

มกีองทนุอบุตัภัิยสำาหรบันิสติ ซึง่ครอบคลมุอบัุตภิยัทีเ่กดิจากอบัุตเิหต ุภยัธรรมชาต ิลา่สุดไดป้รบัใหค้รอบคลมุภยัจาก

โรคระบาดรา้ยแรงตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ โดยในสถานการณท์ีม่กีารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 น้ัน 

ในกรณทีีนิ่สติติดเช้ือไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลยัจะชดเชยคา่ใชจ้า่ยในการดแูลนสิติระหวา่งการรกัษาทนัท ี10,000 

บาท หากนิสิตเสียชีวิต มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจัดการงานศพและค่าปลงศพ 100,000 นอกจากนี้ ถ้าผู้ปกครองของ

นิสิตเสียชีวิตจากโรคระบาดร้ายแรง ทางมหาวิทยาลัยยังมีเงินช่วยเหลือโดยมีอัตรากำาหนดไว้สำาหรับพ่อและแม่ที่

เสียชีวิตคนละ 10,000 บาท ด้วย 

นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยบูรพายังเพ่ิมเติมสิทธิประกันกลุ่มสวัสดิการของบุคลากร ปี 2563 โดย บริษัท เมืองไทย

ประกันชีวิต จำากัด (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

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ภาวณิ ี ศกัดิส์นุทรศิริ อาจารยป์ระจำาภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์

หัวหน้าโครงการผลิตตู้ความดันลบสู้ภัย COVID-19 และทีมงาน โดยร่วมมือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ์ พัฒนาและผลิตตู้ความดันลบสำาหรับครอบเตียงคนไข้ COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย

ของเชื้อและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อ โดยจะผลิตจำานวน 100 ตู้ เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาล

ที่ไม่มีห้องความดันลบหรือมีไม่เพียงพอ ในพื้นที่ภาคตะวันออก

 โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ โดยมีนางสาวกุลพรภัสร์            

วงศ์มาจารภิญญา  เป็นตัวแทนในการมอบเงินจำานวน 1,000,000 บาท  เพ่ือสนับสนุนสร้างตู้ความดันลบ พร้อมด้วย             

บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส บริษัท ADVANCE METAL SERVICE (AMS) และประชาชนท่ัวไปร่วมสมทบทุน 

เพื่อมอบให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด- 19  ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกับคณาจารย์ของ

มหาวิทยาลัยบูรพาสร้างขึ้นมา โดยมีราคาต้นทุนถูกกว่าเครื่องมือแพทย์ที่สั่งเข้ามาจากต่างประเทศ
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลิตนำ้ายาฆ่าเชื่อแจกชุมชนสู้ COVID – 19

ภาควิชาเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลิตนำ้ายาฆ่าเชื่อแจกชุมชนสู้ COVID 

– 19 ในสถานการณ์ที่แอลกอฮอล์ค่อนข้างจำาเป็นและหายาก ภาควิชาเคมี           

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มเีครือ่งกลัน่แอลกอฮอล์อยูแ่ลว้เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอน

ของนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา สันทัสะโชค หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม

เคมี จึงได้ปรึกษากับทีมคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้เคร่ืองนี้ให้เป็น

ประโยชนม์ากทีส่ดุ ได้ทดสอบกลัน่แอลกอฮอล ์โดยสามารถกลัน่ได้มากประมาณ 

75% เป็นมาตรฐานสามารถฆ่าเชือ้ได้ กลัน่ได้ประมาณครัง้ละ 4 ลติร สารเริม่ตน้ที ่                                                                                                 

ภาควิชาใช้คือกากนำ้าตาล ตัวนี้จะกลั่นแป้ง ซึ่งภาควิชาได้ผลิตไปหลายชุดแล้ว 

ท่ีผลิตก่อนหน้านี้เป็นแอลกอฮอล์สูตรนำ้าที่ใช้ล้างมือที่ทำาเป็นเจล แต่หลังจาก

เหตุการณ์รุนแรงขึ้น Ethanol นั้นขาดตลาด จากนั้นเราจึงนำามากลั่นเอง ซึ่งกลั่น

ครั้งแรกได้ปริมาณไม่มาก ต้องมีการหมักนำ้าตาลก่อน ใช้เวลาประมาณ 14 วัน                                                                                                 

และตอนนี้เริ่มกลั่นได้เรื่อย ๆ  หลังจากนี้นำ้าตาลที่เราหมักไว้สามารถนำามาผลิต

ได้เร่ือย ๆ และคิดว่าน่าจะเพียงพอในช่วงเวลาน้ี แอลกอฮอล์ 2 ตัว คือ Ethanol                                    

และ Isopropanol ซ่ึงการผลิตแอลกอฮอล์ของภาควชิานี ้ทำาตามเกณฑ์มาตรฐาน

ท่ัวไปอยู่แล้ว ซ่ึงเราไม่ได้ผลิตเพื่อจำาหน่าย แต่เพ่ือการแบ่งปันไว้ใช้ภายใน

มหาวิทยาลัยบูรพา และแบ่งปันชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย
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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 

และระดบัอดุมศกึษา และในปกีารศกึษา 2563 มหาวทิยาลัยบรูพาติดอนัดับความนยิม Top 10 สาขาท่ีมคีนสมคัรมาก

ที่สุดใน TCAS’63  รอบที่ 3 - 4 โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับความนิยมในอันดับที่ 1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับความนิยมในอันดับที่ 6 และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้

รับความนิยมในอันดับที่ 7

ประวัติมหาวิทยาลัยบูรพา
ความเปน็มาก่อนท่ีจะมาเปน็มหาวทิยาลยับรูพา เร่ิมในป ีพ.ศ. 2492 กระทรวงศึกษาธกิารไดจ้ดัตัง้โรงเรยีนฝกึหดั

ครูชั้นสูงขึ้นที่ซอยประสานมิตร อำาเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร จนถึงปี พ.ศ. 2497 จึงได้รับการยกฐานะข้ึนเป็น 

“วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร” ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 ได้ขยายวิทยาเขต ออกไปอีก 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัย

วชิาการศกึษาปทมุวนั และวทิยาลยัวชิาการศกึษาบางแสน ในส่วนของวทิยาลยัวิชาการศกึษาบางแสนได้มกีารวางศลิา

ฤกษ์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2498 ที่ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นับแต่นั้นมาวันที่ 8 กรกฎาคม ของทุก

ปีจึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย เรียกว่าวัน “แปดกรกฎ”  วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน จึงเป็นสถาบัน

อุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศที่ได้จัดตั้งขึ้น  ในส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิด

สอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี 

ตอ่มาเมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 วทิยาลยัวิชาการศึกษาบางแสนไดร้บัโอน “โรงเรยีนพิบลูบำาเพญ็” สงักดั

กรมสามญัศกึษา ซึง่ตัง้อยูท่ีต่ำาบลแสนสขุ อำาเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ีเพือ่ปรบัปรงุใหเ้ปน็โรงเรียนสาธติของมหาวทิยาลยั 

โดยตั้งชื่อใหม่ว่า โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำาเพ็ญ” วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน

พ.ศ. 2501  มีผู้สำาเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก จำานวน 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

ในป ีพ.ศ. 2517  วทิยาลยัวชิาการศกึษาไดเ้ปล่ียนฐานะเปน็มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ตามพระราชบญัญตัิ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ย้ายมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2517  ดังนั้น วิทยาลัย

วิชาการศึกษาบางแสน จึงเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน  และได้เพ่ิมสาขาวิชาในการผลิต

บณัฑิตมากขึ้น มกีารพฒันากจิกรรมตามภารกจิเจรญิรุดหนา้ตามลำาดบั  จนกระทัง่วนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 จึง

ยกฐานะเปน็มหาวทิยาลยับูรพา ตามพระราชบัญญตัมิหาวทิยาลยับรูพา พ.ศ. 2533  ซึง่ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

เล่มที่ 107 ตอนที่ 131
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ตลอดเวลาท่ีผา่นมามหาวทิยาลยับูรพา ไดต้อบสนองหลกัการทีว่า่การศกึษานัน้ประชาชนทกุคนตอ้งเขา้ถงึอยา่ง

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 ภายหลังได้มีการประกาศของมหาวิทยาลัยใช้ช่ือว่า วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตสระแก้ว

มหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญ ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยการเปลี่ยนสถานภาพจาก

มหาวิทยาลัยส่วนราชการ เป็นมหาวิทยาลัยในการกำากับของรัฐ 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)
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สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

แบบที่	1 แบบที่	2
แบบที่	1  เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “๙” อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกนก

เปลวเพลิงด้านบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข ๙ เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอกเบื้องบน

มีคำาว่า “สุโข ป̣าปฏิลาโภ” เบื้องล่างมีคำาว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา” 

แบบที่	2  เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “๙” อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกนก

เปลวเพลิงด้านบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข ๙ เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอกเบื้องบน

มีคำาว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา” เบื้องล่างมีคำาว่า “BURAPHA UNIVERSITY”

ความหมายของตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
บูรพา

1.  ตราเป็นรูปทรงกลม ล้อมรอบด้วยชื่อมหาวิทยาลัย และพุทธศาสนสุภาษิตประจำามหาวิทยาลัย

ว่า “สุโข ป̣าปฏิลาโภ” มีความหมายว่า ความได้ปัญญาให้เกิดสุข

2.  ตรงกลางเป็นรูปเลขไทย “๙” หมายถึง รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

3.  มีกนกเปลวเพลิงล้อมรอบ หมายถึง ความรุ่งโรจน์และความรุ่งเรือง

4.  รศัมีประกอบม ี8 แฉก หมายถึง จังหวดัในภาคตะวนัออก 8 จงัหวดั และฐานเดิมทัง้ 8 วทิยาเขต

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5.  ด้านล่างเป็นเส้นโค้ง หมายถึง ความเคลื่อนไหวและการพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด
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ปณิธานมหาวิทยาลัยบูรพา
 1. ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา ใฝ่หาความรู้ และคุณธรรม

 2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

 3. เป็นที่พึ่งทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ชี้นำาแนวทางการพัฒนาแก่สังคม โดยเฉพาะ

ภาคตะวันออก

สีประจำามหาวิทยาลัย
 สีประจำามหาวิทยาลัยคือ  สีเทา - ทอง

 สีเทาเป็นสีของสมอง  หมายถึง  ความเจริญทางสติปัญญา

 สีทอง  หมายถึง  คุณธรรม

 สเีทา - ทอง  หมายความวา่ บณัฑิตจากมหาวทิยาลัยบรูพาเปน็ผู้กอปรด้วยสติปญัญา และ

คุณธรรม

ต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย
 ต้นมะพร้าว

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
 8 กรกฎาคม (แปดกรกฎ)

ปรัชญา
 สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้คู่คุณธรรม ชี้นำาสังคม

คำาขวัญ
 ความได้ปัญญาให้เกิดสุข
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจหลัก
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ดำาเนินการส่งเสริมงานวิจัย           

เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบำารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และ             

การกีฬา รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
มหาวทิยาลยับูรพาเป็นขุมปัญญาตะวันออกเพือ่อนาคตของแผ่นดนิ และได้รบัการจดัอนัดบัใหเ้ปน็มหาวทิยาลยั

ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกของประเทศ 

พันธกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพาได้กำาหนดวัตถุประสงค์แห่งการก่อต้ังไว้ในมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบในการนำาสาระสำาคัญ   ในมาตราดังกล่าวมา

ประมวลและประกาศไวเ้ป็นพนัธกจิของมหาวิทยาลยัในแผนยทุธศาสตร ์มหาวทิยาลยับูรพาเพือ่การพัฒนามหาวทิยาลยั

สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 และกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย

ได้แก้ไขเพ่ิมเติมแผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าว เป็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ดังนี้

1.  ดำาเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ และการ        

ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

2.  ดำาเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ ดำาเนินการ

ใหบ้รกิารวชิาการ และถา่ยทอดองคค์วามรู้ เพือ่การพัฒนาศกัยภาพของหนว่ยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน 

ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคมที่มีพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  ดำาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการทำานุบำารุงศิลปะ 

วฒันธรรม ศาสนา และการกฬีา รวมทัง้แสดงบทบาทผูน้ำาในการพฒันาสงัคม ชมุชน และ ส่ิงแวดลอ้มอยา่ง

ต่อเนื่อง

4.  ดำาเนินการประสาน สร้างความสามัคคีระหว่างส่วนงาน ผู้ปฏิบัติงาน สมาคมศิษย์เก่า และนิสิตเพื่อร่วมกัน

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน   

วิสัยทัศน์
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อให้การบริหารงานมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นไปตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพาไปสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 

2564  ซึ่งได้กำาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้จำานวน 9 ประเด็น ดังนี้

1.  การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต

2.  การพัฒนาคุณภาพการวิจัย และการบริการวิชาการ

3.  การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน

4.  การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม

5.  การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภายใน

6.  การผลกัดนัมหาวทิยาลยัให้มบีทบาททีส่ำาคัญในการสนบัสนนุโครงการระเบยีงเขตเศรษฐกจิภาค ตะวนัออก 

(EEC) และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

7.  การประสานสร้างความสามัคคีระหว่างส่วนงาน ผู้ปฏิบัติงาน ศิษย์เก่า และนิสิต

8.  การพัฒนาความสามารถในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเพียงพอและ

ยั่งยืน

9.  การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรสุขภาวะ
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โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา

ศ.กิต

  

ประธานกรรมการ (ถงึ 4 ส.ค. 62)

 

นา

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
นางสาวชบาภรณ  มาตแมน 

รองอธิการบด ี

ผูชวยอธิการบด ี

หัวห
รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

รศ.ดร.สมถวิล จริตควร

รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วิมลรัตน จตุรานนท

รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต

ดร.เอกวิทย โทปุรินทร

รองอธิการบดีฝายบริหารยุทธศาสตรและ

วางแผนพัฒนา

ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐอนวัช

รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน

ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ

รองอธิการบดีฝายพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ผศ.ดร.อานนท วงษแกว

รองอธิการบดีฝายอำนวยการและสื่อสารองคกร

รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย (ถึง 15 พ.ค. 63)

ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล

รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตจันทบุรี

ดร.วศิน ยุวนะเตมีย ผูรักษาการแทนฯ

รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตสระแกว

ผศ.ดร.วิชุดา จันทรขางแรม ผูรักษาการแทนฯ

 

ผูชวยอธิการบดีฝายยกระดับคุณภาพการวิจัย

ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ (เริ่ม 1 ก.ค. 63)

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมและ

เครือขายวิจัย

ผศ.ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ

ผศ.ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง (เริ่ม 1 ก.ค. 63)

ผูชวยอธิการบดีฝายอุทยานวิทยาศาสตร

ภาคตะวันออก

ดร.ชินวุธ พิพัฒนภานุกูล (เริ่ม 1 ก.ค. 63)

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร

และประกันคุณภาพ

ผศ.ดร.นิรมล ปญญบุศยกุล (ถึง 30 มิ.ย. 63)

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนามาตรฐานการวิจัย

ผศ.ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ (ถึง 30 มิ.ย. 63)

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

รศ.ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย (เริ่ม 1 ก.ค. 63)

ผูชวยอธิการบดีฝายทะเบียนและ

ประมวลผลการศึกษา

ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล

ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต

อ.เจนวิทย นวลแสง

ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน

อ.ภูสิต กุลเกษม ผูรักษาการแทนฯ

ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนา

ผศ.ดร.การุณ สุขสองหอง

ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย

ผศ.ดร.ภัทรมน สาตรักษ

 

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รศ.ดร.ธนวัฒน พิมลจินดา

ผูชวยอธิการบดีฝายความสัมพันธ

ระหวางประเทศ

ผศ.ดร.พรรณวลัย เกวะระ (เริ่ม 1 ก.ค. 63)

ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ

ผศ.ดร.พรรณวลัย เกวะระ (ถึง 30 มิ.ย. 63)

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ดร.เทียนแกว เลี่ยมสุวรรณ (เริ่ม 1 ธ.ค. 62)

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารภาพลักษณองคกร

ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ (เริ่ม 1 ก.ค. 63)

ผูชวยอธิการบดีฝายอำนวยการและ

สื่อสารองคกร

ผศ.จักรกริศน บัวแกว (ถึง 30 มิ.ย. 63)

ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตจันทบุรี

ดร.ลัญจกร สัตยสงวน (เริ่ม 1 ก.ค. 63)

ดร.ณัฐพล ชมแสง (ถึง 30 มิ.ย. 63)

ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตสระแกว

อ.ธนพร คำวรรณ (เริ่ม 1 เม.ย. 63)

ดร.ชิตพล ชัยมะดัน (ถึง 30 มี.ค. 63)
หมายเหต : เสนทึบ (      ) แทนสายบังคับบัญชา  เสนประ ( - - - ) แทนสายง
  * คณะกรรมการสงเสริมกิจมหาวิทยาลยัยงัไมมีการแตงตัง 

ุ 

คณะกรรมการบร ิหาร
การเงินและทรัพยสิน

รศ.ดร.สุมนต  สกลไชย 

คณะกรรมการบร ิหารงานบคุคล 
รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก
ประธานสภาวิชาการ

 
คณะกรรมการอุทธรณ 

รองทุกขประจํามหาวิทยาลยั 
พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ  พฤกษาพงศ

ประธานกรรมการประธานกรรมการ
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.ไทย  ทิพยสุวรรณกุล

ประธานกรรมการ

นายกสภามหาวทิยาลัย 
หัวหนาสํานักงาน 
สภามหาวิทยาลยั 

นางธนวรรณ ศกัดากัมปนาท 

สภาพนักงาน 
รศ.ดร.วิทวัส แจงเอียม
ประธานสภาพนักงาน

 
 คณะกรรมการอืน ๆ 

คณะกรรมการบร ิหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
รศ.ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ 

  
รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก

ประธานกรรมการ
 

(เริม 5 ส.ค. 62)  

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

(ถึง 15 พ.ค. 63)

นางสาววรรณา แนบเชย

(เริ่ม 16 พ.ค. 63)

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)

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

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

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

อธิการบดี 

ายงานทีปรกึษาหรือสายประสานงาน 

คณะกรรมการสงเสริม 
กิจการมหาวิทยาลัย 

สภาวิชาการ 
รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก
ประธานสภาวิชาการ

 
 

คณะกรรมการอืน ๆ 

รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก

อธิการบดี (เริ่ม 15 มิ.ย. 63)

ผูรักษาการแทนอธิการบดี (ถึง 14 มิ.ย. 63)

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน 

ดร.บุญปลูก ชายเกตุ

ประธานกรรมการ



รายงานประจำาปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า

22 23

ศ.กิต

  

ประธานกรรมการ (ถงึ 4 ส.ค. 62)

 

นา

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
นางสาวชบาภรณ  มาตแมน 

รองอธิการบด ี

ผูชวยอธิการบด ี

หัวห
รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

รศ.ดร.สมถวิล จริตควร

รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วิมลรัตน จตุรานนท

รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต

ดร.เอกวิทย โทปุรินทร

รองอธิการบดีฝายบริหารยุทธศาสตรและ

วางแผนพัฒนา

ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐอนวัช

รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน

ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ

รองอธิการบดีฝายพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ผศ.ดร.อานนท วงษแกว

รองอธิการบดีฝายอำนวยการและสื่อสารองคกร

รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย (ถึง 15 พ.ค. 63)

ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล

รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตจันทบุรี

ดร.วศิน ยุวนะเตมีย ผูรักษาการแทนฯ

รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตสระแกว

ผศ.ดร.วิชุดา จันทรขางแรม ผูรักษาการแทนฯ

 

ผูชวยอธิการบดีฝายยกระดับคุณภาพการวิจัย

ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ (เริ่ม 1 ก.ค. 63)

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานวัตกรรมและ

เครือขายวิจัย

ผศ.ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ

ผศ.ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง (เริ่ม 1 ก.ค. 63)

ผูชวยอธิการบดีฝายอุทยานวิทยาศาสตร

ภาคตะวันออก

ดร.ชินวุธ พิพัฒนภานุกูล (เริ่ม 1 ก.ค. 63)

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาหลักสูตร

และประกันคุณภาพ

ผศ.ดร.นิรมล ปญญบุศยกุล (ถึง 30 มิ.ย. 63)

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนามาตรฐานการวิจัย

ผศ.ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ (ถึง 30 มิ.ย. 63)

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

รศ.ดร.สุชาดา พงศกิตติวิบูลย (เริ่ม 1 ก.ค. 63)

ผูชวยอธิการบดีฝายทะเบียนและ

ประมวลผลการศึกษา

ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล

ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต

อ.เจนวิทย นวลแสง

ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน

อ.ภูสิต กุลเกษม ผูรักษาการแทนฯ

ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนา

ผศ.ดร.การุณ สุขสองหอง

ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย

ผศ.ดร.ภัทรมน สาตรักษ

 

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รศ.ดร.ธนวัฒน พิมลจินดา

ผูชวยอธิการบดีฝายความสัมพันธ

ระหวางประเทศ

ผศ.ดร.พรรณวลัย เกวะระ (เริ่ม 1 ก.ค. 63)

ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ

ผศ.ดร.พรรณวลัย เกวะระ (ถึง 30 มิ.ย. 63)

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ดร.เทียนแกว เลี่ยมสุวรรณ (เริ่ม 1 ธ.ค. 62)

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารภาพลักษณองคกร

ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ (เริ่ม 1 ก.ค. 63)

ผูชวยอธิการบดีฝายอำนวยการและ

สื่อสารองคกร

ผศ.จักรกริศน บัวแกว (ถึง 30 มิ.ย. 63)

ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตจันทบุรี

ดร.ลัญจกร สัตยสงวน (เริ่ม 1 ก.ค. 63)

ดร.ณัฐพล ชมแสง (ถึง 30 มิ.ย. 63)

ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตสระแกว

อ.ธนพร คำวรรณ (เริ่ม 1 เม.ย. 63)

ดร.ชิตพล ชัยมะดัน (ถึง 30 มี.ค. 63)
หมายเหต : เสนทึบ (      ) แทนสายบังคับบัญชา  เสนประ ( - - - ) แทนสายง
  * คณะกรรมการสงเสริมกิจมหาวิทยาลยัยงัไมมีการแตงตัง 

ุ 

คณะกรรมการบร ิหาร
การเงินและทรัพยสิน

รศ.ดร.สุมนต  สกลไชย 

คณะกรรมการบร ิหารงานบคุคล 
รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก
ประธานสภาวิชาการ

 
คณะกรรมการอุทธรณ 

รองทุกขประจํามหาวิทยาลยั 
พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ  พฤกษาพงศ

ประธานกรรมการประธานกรรมการ
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.ไทย  ทิพยสุวรรณกุล

ประธานกรรมการ

นายกสภามหาวทิยาลัย 
หัวหนาสํานักงาน 
สภามหาวิทยาลยั 

นางธนวรรณ ศกัดากัมปนาท 

สภาพนักงาน 
รศ.ดร.วิทวัส แจงเอียม
ประธานสภาพนักงาน

 
 คณะกรรมการอืน ๆ 

คณะกรรมการบร ิหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
รศ.ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ 

  
รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก

ประธานกรรมการ
 

(เริม 5 ส.ค. 62)  

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

(ถึง 15 พ.ค. 63)

นางสาววรรณา แนบเชย

(เริ่ม 16 พ.ค. 63)

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)

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

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

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

อธิการบดี 

ายงานทีปรกึษาหรือสายประสานงาน 

คณะกรรมการสงเสริม 
กิจการมหาวิทยาลัย 

สภาวิชาการ 
รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก
ประธานสภาวิชาการ

 
 

คณะกรรมการอืน ๆ 

รศ.ดร.วัชรินทร กาสลัก

อธิการบดี (เริ่ม 15 มิ.ย. 63)

ผูรักษาการแทนอธิการบดี (ถึง 14 มิ.ย. 63)

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน 

ดร.บุญปลูก ชายเกตุ

ประธานกรรมการ
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ดร.วศิน ยุวนะเตมยี 
คณบดี 

ดร.บลัลังก เนืองแสง 
คณบดี 

ผศ.ดร.วิชุดา จันทรขางแรม 
คณบดี รศ.ดร.พิมพทอง ทองนพคุณ 

คณบดี 

ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา 
ประธาน 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

คณะอัญมณี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร
และบริหารธุรกิจ

จังหวัดชลบรุ ี

1
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2
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มหาวิทยยาลัยบูรพา 

จังหวัดจันทบรุ ี จังหวัดสระแกว 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท

หัวหนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานอธิการบดี
นางสาววรรณา แนบเชย

ผูรักษาการแทนหัวหนาสำนักงานอธิการบดี

(เริ่ม 16 พ.ค. 62)

รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
ผูรักษาการแทนหัวหนาสำนักงานอธิการบดี

(ถึง 15 พ.ค. 62)

คณะการจัดการและการทองเที่ยว
ดร.พรรณี พิมาพันธุศรี
คณบดี

คณะดนตรีและการแสดง
อ.สัณหไ ชญ เอ้ือศิลป 
คณบดี

คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
นพ.วิชาญ เกิดวิชัย
คณบดี (ถึง 2 ต.ค. 63)

ผศ.ดร.มารุต ต้ังวัฒนาชุลีพร
ผูรักษาการแทนฯ (เริ่ม 3 ต.ค. 62)

คณะพยาบาลศาสตร
ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต 
คณบดี

คณะแพทยศาสตร
ผศ.นพ.พิสิษฐ พิริยาพรรณ
คณบดี (ถึง 30 เม.ย. 63)

ผศ.นพ.ทวีลาภ ต๊ันสวัสด์ิ

คณบดี (เริ่ม 1 พ.ค. 63)

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร
ดร.กฤษนัยน เจริญจิตร
คณบดี

คณะเภสัชศาสตร
รศ.ดร.ภกญ.มยุรี ตันติสิระ
คณบดี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย
คณบดี

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
รศ.วาท่ีเรือตรี ดร.เอกวิทย มณีธร
คณบดี

คณะโลจิสติกส
รศ.ดร.ณกร อินทรพยุง
คณบดี

คณะวิทยาการสารสนเทศ
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดี

คณะวิทยาศาสตร
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดี

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
รศ.ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร
คณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร
ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
คณบดี

คณะศิลปกรรมศาสตร
รศ.เสกสรรค ตันยาภิรมย
คณบดี

คณะศึกษาศาสตร
รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
คณบดี
คณะสหเวชศาสตร
ผศ.ดร.มารุต ต้ังวัฒนาชุลีพร
คณบดี

คณะสาธารณสุขศาสตร
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
คณบดี

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

ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ
ผูรักษาการแทนฯ (ถึง 15 ธ.ค. 62)

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา
คณบดี

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปญญา
ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี
คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย
รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล
คณบดี

สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก
คณบดี

สถาบันภาษา
ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุศรี
ผูรักษาการแทนฯ (ถึง 15 ธ.ค. 62)

อ.ศุภฤทัย อิฐงาม
ผูอำนวยการ (เริ่ม 16 ธ.ค. 62)

สำนักคอมพิวเตอร
อ.วิทวัส พันธุมจินดา
ผูอำนวยการ

สำนักบริการวิชาการ
นายพีรพัฒน ม่ังค่ัง
ผูอำนวยการ (เริ่ม 1 มิ.ย. 63)

ผศ.ดร.เกรียงศักด์ิ พราหมณพันธุุ

ผูอำนวยการ (ถึง 30 พ.ค. 63)

สำนักหอสมุด
นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ
ผูอำนวยการ (ถึง 14 ม.ค. 63)

อ.เหมรัศม์ิ วชิรหัตถพงศ
ผูอำนวยการ (เริ่ม 15 ม.ค. 63)

ดร.ประทีป อูปแกว
คณบดี (เริ่ม 3 ต.ค. 62)

ดร.ไพทูล แกวหอม
คณบดี (ถึง 2 ต.ค. 62)

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานมหาวิทยาลัยบูรพา
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ดร.วศิน ยุวนะเตมยี 
คณบดี 

ดร.บลัลังก เนืองแสง 
คณบดี 

ผศ.ดร.วิชุดา จันทรขางแรม 
คณบดี รศ.ดร.พิมพทอง ทองนพคุณ 

คณบดี 

ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา 
ประธาน 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

คณะอัญมณี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร
และบริหารธุรกิจ
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มหาวิทยยาลัยบูรพา 

จังหวัดจันทบรุ ี จังหวัดสระแกว 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท

หัวหนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานอธิการบดี
นางสาววรรณา แนบเชย

ผูรักษาการแทนหัวหนาสำนักงานอธิการบดี

(เริ่ม 16 พ.ค. 62)

รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
ผูรักษาการแทนหัวหนาสำนักงานอธิการบดี

(ถึง 15 พ.ค. 62)

คณะการจัดการและการทองเที่ยว
ดร.พรรณี พิมาพันธุศรี
คณบดี

คณะดนตรีและการแสดง
อ.สัณหไ ชญ เอ้ือศิลป 
คณบดี

คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
นพ.วิชาญ เกิดวิชัย
คณบดี (ถึง 2 ต.ค. 63)

ผศ.ดร.มารุต ต้ังวัฒนาชุลีพร
ผูรักษาการแทนฯ (เริ่ม 3 ต.ค. 62)

คณะพยาบาลศาสตร
ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต 
คณบดี

คณะแพทยศาสตร
ผศ.นพ.พิสิษฐ พิริยาพรรณ
คณบดี (ถึง 30 เม.ย. 63)

ผศ.นพ.ทวีลาภ ต๊ันสวัสด์ิ

คณบดี (เริ่ม 1 พ.ค. 63)

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร
ดร.กฤษนัยน เจริญจิตร
คณบดี

คณะเภสัชศาสตร
รศ.ดร.ภกญ.มยุรี ตันติสิระ
คณบดี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย
คณบดี

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
รศ.วาท่ีเรือตรี ดร.เอกวิทย มณีธร
คณบดี

คณะโลจิสติกส
รศ.ดร.ณกร อินทรพยุง
คณบดี

คณะวิทยาการสารสนเทศ
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดี

คณะวิทยาศาสตร
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดี

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
รศ.ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร
คณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร
ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
คณบดี

คณะศิลปกรรมศาสตร
รศ.เสกสรรค ตันยาภิรมย
คณบดี

คณะศึกษาศาสตร
รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
คณบดี
คณะสหเวชศาสตร
ผศ.ดร.มารุต ต้ังวัฒนาชุลีพร
คณบดี

คณะสาธารณสุขศาสตร
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
คณบดี

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

ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ
ผูรักษาการแทนฯ (ถึง 15 ธ.ค. 62)

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา
คณบดี

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปญญา
ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี
คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย
รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล
คณบดี

สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก
คณบดี

สถาบันภาษา
ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุศรี
ผูรักษาการแทนฯ (ถึง 15 ธ.ค. 62)

อ.ศุภฤทัย อิฐงาม
ผูอำนวยการ (เริ่ม 16 ธ.ค. 62)

สำนักคอมพิวเตอร
อ.วิทวัส พันธุมจินดา
ผูอำนวยการ

สำนักบริการวิชาการ
นายพีรพัฒน ม่ังค่ัง
ผูอำนวยการ (เริ่ม 1 มิ.ย. 63)

ผศ.ดร.เกรียงศักด์ิ พราหมณพันธุุ

ผูอำนวยการ (ถึง 30 พ.ค. 63)

สำนักหอสมุด
นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ
ผูอำนวยการ (ถึง 14 ม.ค. 63)

อ.เหมรัศม์ิ วชิรหัตถพงศ
ผูอำนวยการ (เริ่ม 15 ม.ค. 63)

ดร.ประทีป อูปแกว
คณบดี (เริ่ม 3 ต.ค. 62)

ดร.ไพทูล แกวหอม
คณบดี (ถึง 2 ต.ค. 62)
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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 นายทวีศักดิ์		นาโสก ผศ.ดร.วิมลรัตน์		จตุรานนท์ นางธนวรรณ	ศักดากัมปนาท
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา

อธิการบดี

รศ.ดร.วัชรินทร์		กาสลัก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

(เริ่ม 15 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน)
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี (ถึง 14 มิถุนายน 2563)

รศ.ดร.สมถวิล		จริตควร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดี

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)
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รศ.ดร.สุชาดา		พงศ์กิตติวิบูลย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

(เริ่ม 1 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน)

ผู้ช่วยอธิการบดี

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	เลิศลำ้า
ผู้ช่วยอธิการบดี

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

ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

อาจารย์ภูสิต	กุลเกษม
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

ผศ.จักรกริศน์		บัวแก้ว
ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายอำานวยการและสื่อสารองค์กร
(ถึง 30 มิถุนายน 2563)

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

อาจารย์ธนพร		คำาวรรณ์
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)
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หัวหน้าส่วนงาน

ผศ.ดร.พรรณี		พิมาพันธุ์ศรี
คณบดีคณะการจัดการ             

และการท่องเที่ยว
รักษาการแทนผู้อำานวยการ

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.ว่าท่ีเรือตรี	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	ศรีจำาปา
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

รศ.ดร.ภัทราวดี		มากมี
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัย

และวิทยาการปัญญา

รศ.ดร.นุจรี		ไชยมงคล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ดร.รวิวรรณ		พัฒนดิลก
ผู้อำานวยการสถาบันวิทยาศาสตร์

ทางทะเล

อาจารย์วิทวัส		พันธุมจินดา
ผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.เกรียงศักด์ิ		พราหมณพันธ์ุ
ผู้อำานวยการสำานักบริการวิชาการ

(ถึง 30 พฤษภาคม 2563)

นายพีรพัฒน์	มั่งคั่ง
ผู้อำานวยการสำานักบริการวิชาการ
(เริ่ม 1 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน)

นางวันทนา		กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำานวยการสำานักหอสมุด
(ถึง 14 มกราคม 2563)

นายเหมรัศมิ์		วชิรหัตถพงศ์
ผู้อำานวยการสำานักหอสมุด
(เริ่ม 15 มกราคม 2563 - 

ปัจจุบัน)

ดร.ศุภฤทัย	อิฐงาม
ผู้อำานวยการสถาบันภาษา
(เริ่ม 16 ธันวาคม 2562 - 

ปัจจุบัน)

นางธนวรรณ		ศักดากัมปนาท
หัวหน้าสำานักงานสภา

มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สุกัญญา		บูรณเดชาชัย
ผู้รักษาการแทนหัวหน้า

สำานักงานอธิการบดี 
(ถึง 15 พฤษภาคม 2563)

นางสาววรรณา		แนบเชย
ผู้รักษาการแทนหัวหน้า

สำานักงานอธิการบดี 
(เริ่ม 16 พฤษภาคม 2563 - 

ปัจจุบัน)
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ข้อมูลพื้นฐานที่สำาคัญ

ที่ตั้ง แผนที่ และการแบ่งส่วนงาน

มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยู่ภาคตะวันออก  มีที่ตั้งอยู่ใน 3 จังหวัด คือ

• มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมือง จังหวัด

ชลบุรี มีพื้นที่ทั้งสิ้น 647 ไร่ และมีวิทยาเขต 2 แห่ง ได้แก่ 

• มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งอยู่ที่อำาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ 450 ไร่ นอกจากนี้ยัง

มีพื้นที่ที่อำาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 776 ไร่ อำาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 179 ไร่ และอำาเภอเขาสมิง 

จังหวัดตราด 897 ไร่ 

• มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งอยู่ที่อำาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อที่ 1,369 ไร่
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มหาวิทยาลัยบูรพา 

647 ไร ่
1 สำนักงานอธิการบด ี
1 สำนักงานสภาฯ 
18 คณะ 3 วิทยาลัย 
1 บัณฑติวิทยาลัย 
2 สถาบัน 3 สำนัก 

วิทยาเขตสระแก้ว 

1,369 ไร ่
2 คณะ 
1 โครงการจัดตั้ง 

วิทยาเขตจันทบุรี 
อ.ท่าใหม่ 452 ไร ่
อ.นายายอาม 776 ไร ่
อ.ขลุง 175 ไร ่
อ.เขาสมิง 897 ไร ่
3 คณะ 
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จำานวนหลักสูตร

ในปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยบูรพามีส่วนงานวิชาการ 23 คณะ 3 วิทยาลัย และ 1 โครงการจัดตั้ง            

มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 222 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 112 หลักสูตร ปริญญาโท 72 หลักสูตร 

และปริญญาเอก 38 หลักสูตร  มหาวิทยาลัยบูรพา มีการประเมินในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ 

องค์ประกอบที่ 1 การกำากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ องค์ประกอบที่ 2 การดำาเนินการ

ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนา ด้วยเกณฑ์ AUN-QA (นอกจากคณะแพทยศาสตร์ ที่ใช้เกณฑ์ WFME: 

World Federation of Medical Education ที่ใชก้บัหลกัสูตรแพทยศาสตร์ทัว่ประเทศ และวทิยาลยัพาณิชยศาสตร์

ท่ีใช้เกณฑ์ ABEST21: The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21st Century 

Organization ของประเทศญีปุ่่นทีใ่หก้ารรบัรองมาตรฐานการเรยีนการสอนดา้นบรหิารธรุกจิ) โดยในปกีารศกึษา 2562 

มีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การกำากับมาตรฐาน จำานวน 221 หลักสูตร คิดเป็นหลักสูตรผ่านเกณฑ์ฯ                                                                                                                               

ร้อยละ 99.10 และมีหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การกำากับมาตรฐาน จำานวน 2 หลักสูตรฯ คิดเป็น

หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ร้อยละ 0.90 จากหลักสูตรทั้งหมด 223 หลักสูตร (ไม่รวมหลักสูตรที่ของดรับและขอยกเลิก

หลักสูตร) หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การกำากับมาตรฐานหลักสูตรนั้น สาเหตุเนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลาออกระหว่างภาคการศึกษา
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จำนวนหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยบูรพามีส่วนงานวิชาการ 23 คณะ 3 วิทยาลัย และ 1 โครงการ

จัดตั้ง  มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 222 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 112 หลักสูตร ปริญญาโท 
72 หลักสูตร และปริญญาเอก 38 หลักสูตร  มหาวิทยาลัยบูรพา มีการประเมินในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 
2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ 
องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนา ด้วยเกณฑ์ AUN-QA 
(นอกจากคณะแพทยศาสตร์ ที่ใช้เกณฑ์ WFME: World Federation of Medical Education ที่ใช้กับ
หลักสูตรแพทยศาสตร์ทั่วประเทศ และวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ที่ใช้เกณฑ์ ABEST21: The Alliance on 
Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21st Century Organization ของประเทศ
ญี่ปุ่นที่ให้การรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ) โดยในปีการศึกษา 2562 มีหลักสูตรที่ผ่าน
เกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน จำนวน 221 หลักสูตร คิดเป็นหลักสูตรผ่านเกณฑ์ฯ ร้อยละ 
99.10 และมีหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน จำนวน 2 หลักสูตรฯ คิดเป็น
หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ร้อยละ 0.90 จากหลักสูตรทั้งหมด 223 หลักสูตร (ไม่รวมหลักสูตรที่ของดรับและขอ
ยกเลิกหลักสูตร) หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การกำกับมาตรฐานหลักสูตรนั้น สาเหตุเนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรลาออกระหว่างภาคการศึกษา 
 

 
แผนภูมิที่ 1 - 1 จำนวนหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 – 2563 

ที่มา : กองบริการการศึกษา 
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ในปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยบูรพาติดอันดับความนิยม TOP 10 สาขาที่มีผู้สมัครมากที่สุด TCAS’63 

รอบ 3-4  โดยคณะพยาบาลศาสตร ์ไดร้บัความนยิมในอนัดับท่ี 1 สาขาวชิาเทคนคิการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ ไดร้บั

ความนิยมในอนัดบัที ่6 และสาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ไดร้บัความนยิมในอนัดับที ่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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จำานวนนิสิต

มหาวิทยาลัยบูรพา มีจำานวนนิสิตทั้งหมด 30,263 คน จำาแนกเป็นระดับปริญญาตรี 27,680 คน คิดเป็น         

ร้อยละ 91.46 ปริญญาโท 1,981 คน คิดเป็นร้อยละ 6.55 และปริญญาเอก 602 คน คิดเป็นร้อยละ 1.99  นิสิตท้ังหมด

ร้อยละ 52.68 อยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำานวน 15,944 คน รองลงมาอยู่ในกลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำานวน 9,152 คน คิดเป็นร้อยละ 30.24 และอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จำานวน 5,167 คน คิดเป็นร้อยละ 17.07

ปีการศึกษา 2563 มีจำานวนนิสิตใหม่ 7,935 คน จำาแนกเป็นระดับปริญญาตรี 6,742 คน ปริญญาโท 536 คน 

และปรญิญาเอก 117 คน จะเหน็ได้วา่ จำานวนนสิติได้ลดลงอยา่งต่อเนือ่งมาต้ังแต่ป ี2559 - 2560 การรบันสิติในระดบั

ปรญิญาตรี รบัได้สงูกว่าเป้าหมายมาตลอด โดยบางปสีงูกวา่เปา้หมายถงึรอ้ยละ 33.24  จนกระทัง่ในปกีารศกึษา 2563 

รับนิสิตได้ใกล้เคียงแผนการรับมากที่สุด คือมีนิสิตเกินแผนการรับเพียงร้อยละ 0.10  ส่วนการรับนิสิตในระดับบัณฑิต

ศึกษา มีแนวโน้มลดลงอย่างมากและต่อเนื่อง
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จำนวนนิสิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา มีจำนวนนิสิตทั้งหมด 30,263 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 27,680 คน  

คิดเป็นร้อยละ 91.46 ปริญญาโท 1,981 คน คิดเป็นร้อยละ 6.55 และปริญญาเอก 602 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.99  นิสิตทั้งหมดร้อยละ 52.68 อยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 15,944 คน 
รองลงมาอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 9,152 คน คิดเป็นร้อยละ 30.24 และอยู่ใน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน 5,167 คน คิดเป็นร้อยละ 17.07 

ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนิสิตใหม่ 7,935 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 6,742 คน  
ปริญญาโท 536 คน และปริญญาเอก 117 คน จะเห็นได้ว่า จำนวนนิสิตได้ลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี  
2559 - 2560 การรับนิสิตในระดับปริญญาตรี รับได้สูงกว่าเป้าหมายมาตลอด โดยบางปีสูงกว่าเป้าหมายถึง
ร้อยละ 33.24  จนกระทั่งในปีการศึกษา 2563 รับนิสิตได้ใกล้เคียงแผนการรับมากที่สุด คือมีนิสิตเกินแผนการ
รับเพียงร้อยละ 0.10  ส่วนการรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา มีแนวโน้มลดลงอย่างมากและต่อเนื่อง 

 
แผนภูมิที่ 1 - 2 จำนวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 – 2563 

 
แผนภูมิที่ 1 - 3 จำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 – 2563 

ที่มา : กองบริการการศึกษา และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
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แผนภูมิที่ 1 - 2 จำานวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 – 2563
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จำนวนนิสิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา มีจำนวนนิสิตทั้งหมด 30,263 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 27,680 คน  

คิดเป็นร้อยละ 91.46 ปริญญาโท 1,981 คน คิดเป็นร้อยละ 6.55 และปริญญาเอก 602 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.99  นิสิตทั้งหมดร้อยละ 52.68 อยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 15,944 คน 
รองลงมาอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 9,152 คน คิดเป็นร้อยละ 30.24 และอยู่ใน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน 5,167 คน คิดเป็นร้อยละ 17.07 

ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนิสิตใหม่ 7,935 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 6,742 คน  
ปริญญาโท 536 คน และปริญญาเอก 117 คน จะเห็นได้ว่า จำนวนนิสิตได้ลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี  
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แผนภูมิที่ 1 - 4 การรับนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 – 2563 

 
แผนภูมิที่ 1 - 5 การรับนิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 – 2563 

 
แผนภูมิที่ 1 - 6 การรับนิสิตปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 – 2563   
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แผนภูมิที่ 1 - 4 การรับนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 – 2563 
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จำานวนบุคลากร

มหาวิทยาลัยบูรพามีพนักงานมหาวิทยาลัย 3,396 คน จำาแนกเป็นคณาจารย์ 1,455 คน (ร้อยละ 42.84) และ

สนับสนุนวิชาการ 1,941 คน (ร้อยละ 57.16) ในปีงบประมาณปี 2563  มีคณาจารย์ประจำาได้รับการอนุมัติให้ดำารง

ตำาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น จำานวน 118 คน โดยมีคณาจารย์ดำารงตำาแหน่งอาจารย์ 982 คน (ร้อยละ 67.49) ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์396 คน (รอ้ยละ 27.22) และรองศาสตราจารย ์77 คน (รอ้ยละ 5.29)  คณาจารยป์ระจำามวีฒุกิารศกึษา

ระดับปริญญาเอกมากที่สุด 847 คน (ร้อยละ 58.21) รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาโท 487 คน (ร้อยละ 33.47) และ

ระดับปริญญาตรี 121 คน (ร้อยละ 8.32)  สำาหรับพนักงานสนับสนุนวิชาการ มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

มากที่สุด 980 คน (ร้อยละ 50.49) รองลงมาได้แก่ ระดับตำ่ากว่าปริญญาตรี 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 “พิบูลบำาเพ็ญ” 

มหาวิทยาลัยบูรพา
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จำนวนบุคลากร 
มหาวิทยาลัยบูรพามีพนักงานมหาวิทยาลัย 3,396 คน จำแนกเป็นคณาจารย์ 1,455 คน (ร้อยละ 

42.84) และสนับสนุนวิชาการ 1,941 คน (ร้อยละ 57.16) ในปีงบประมาณปี 2563  มีคณาจารย์ประจำได้รับ
การอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น จำนวน 118 คน โดยมีคณาจารย์ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 982 คน 
(ร้อยละ 67.49) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 396 คน (ร้อยละ 27.22) และรองศาสตราจารย์ 77 คน (ร้อยละ 5.29)  
คณาจารย์ประจำมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกมากท่ีสุด 847 คน (ร้อยละ 58.21) รองลงมาได้แก่ ระดับ
ปริญญาโท 487 คน (ร้อยละ 33.47) และระดับปริญญาตรี 121 คน (ร้อยละ 8.32)  สำหรับพนักงาน
สนับสนุนวิชาการ มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด 980 คน (ร้อยละ 50.49) รองลงมาได้แก่ 
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 529 คน (ร้อยละ 27.25) ระดับปริญญาโท 381 คน (ร้อยละ 19.63) ระดับปริญญา
เอก 39 คน (ร้อยละ 2.01) วุฒิการศึกษาอ่ืน ๆ 10 คน (ร้อยละ 0.52) และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 คน 
(ร้อยละ 0.10)  
หมายเหตุ : อาจารยร์ะดับปรญิญาตรีส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ทีส่อนในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบรูพา 
 

 

แผนภูมิที่ 1 - 7 จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 – 2563 
ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 - 2563

คณาจารย์ สนับสนุนวิชาการ

แผนภูมิที่ 1 - 7 จำานวนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 – 2563

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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จำานวนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยมีอำานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ

ทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยการกำาหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ออกข้อ

บังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงกำาหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการ

จัดการหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น อนุมัติการต้ังงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่าย

ของมหาวิทยาลัย

ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากรฐับาล จำานวน 1,801.07 ลา้นบาท 

และมีงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำานวน 2,950.93 ล้านบาท สัดส่วนงบประมาณจากรัฐบาลต่องบประมาณ

เงนิรายไดเ้ทา่กับ 37.90 : 62.10 มหาวทิยาลยัมรีายไดร้วมทัง้สิน้ 4,734.26 ลา้นบาท และคา่ใชจ้า่ย 4,221.1200 ล้าน

บาท ส่งผลให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 513.14 ล้านบาท
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จำนวนงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแล

กิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยการกำหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนด
นโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดการหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอ่ืน อนุมัติการตั้งงบประมาณ
รายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จำนวน 
1,801.07 ล้านบาท และมีงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน 2,950.93 ล้านบาท สัดส่วน
งบประมาณจากรัฐบาลต่องบประมาณเงินรายได้เท่ากับ 37.90 : 62.10 มหาวิทยาลัยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 
4,734.26 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย 4,221.1200 ล้านบาท ส่งผลให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่าย 513.14 ล้านบาท 
 

 
แผนภูมิที่ 1 - 8 รายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2559 – 2563 

ที่มา : งบแสดงผลการดำเนินงาน 
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รายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2559 - 2563

รายได้ ค่าใช้จ่าย

แผนภูมิที่ 1 - 8 รายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2559 – 2563

ที่มา : งบแสดงผลการดำาเนินงาน
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การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีมติสำาคัญ ดังนี้

1. แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำาสั่ง ที่ 39/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การจัดระเบียบ

และแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 2/2559 ลงวันที่ 3 

ตุลาคม 2559 เรื่อง การกำาหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคำาสั่งหัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว

และรฐัมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิารโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอุดมศกึษาได้มคีำาส่ังกระทรวงศึกษาธกิาร 

ที่ สกอ. 1441/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และ ที่ สกอ. 1320/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 ให้ผู้ดำารง

ตำาแหนง่นายกสภามหาวทิยาลยั กรรมการสภามหาวทิยาลัยบรูพา อธกิารบดีหรือผูรั้กษาการแทนอธกิารบดี และรอง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คำาสั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากตำาแหน่งหน้าที่ และแต่งตั้งคณะบุคคล

ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา 

และในการประชมุคณะกรรมการปฏบัิตหินา้ท่ีแทนสภามหาวทิยาลยับรูพา ครัง้ที ่23/2561 เมือ่วนัที ่27 ธนัวาคม 2561 

การประชุมลับ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมลับ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 

2562 และการประชุมลับ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทาน        

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวัชรินทร์ กาสลัก ดำารงตำาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตามมาตรา 27 

แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้

ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า การดำาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงขอ

ให้นำาความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป และสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้

นำาความกราบบงัคมทลูพระกรณุาขอพระราชทานโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้แล้ว บดันี ้ไดม้พีระบรมราชโองการ

โปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้ นายวชัรนิทร์ กาสลัก ให้ดำารงตำาแหนง่อธกิารบดีมหาวทิยาลัยบรูพา  ต้ังแต่วนัที ่15 

มถุินายน พ.ศ. 2563 ตามประกาศสำานกันายกรฐัมนตรี เร่ือง แต่งต้ังอธกิารบดีมหาวทิยาลัยบรูพา ลงวนัท่ี 17 มถินุายน 

พ.ศ. 2563  ซึง่ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม่ 137 ตอนพเิศษ 144 ง วนัที ่18 มถินุายน พ.ศ. 2563  เรยีบรอ้ยแล้ว 

2. แผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยับรูพา ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. 2564-2567

ในการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อ          

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ 2563 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 ซึ่ง

มีสาระสำาคัญโดยสรุป คือ ได้นำาเสนอแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฉบับปรับปรุงใหม่ โดยเน้น OKRs และกำาหนด

ให้มีการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมกบัทุกภาคส่วนในระดับมหาวิทยาลัย ในการระดมความคิดเห็นรวม

ทัง้ทำาความเขา้ใจร่วมกนัในแตล่ะ Platform ยทุธศาสตรท์ีร่า่งมาจากการรบัฟงัความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสว่นงานและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยร่วมกันกำาหนด Objective และ Key Result ในแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 3  Platform จากการ
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ระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละ Platform เป็น Platform Manager เป็นการศึกษารายละเอียดกำาหนด

คา่เปา้หมาย และตวัช้ีวดั พรอ้มคำาอธบิายเพือ่นำาไปถ่ายทอดแผนยทุธศาสตร์สู่การปฏบิติัแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั

บูรพา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม นโยบายของ

รฐับาลและนโยบายของกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม แผนแมบ่ทประเทศ และยทุธศาสตร์

ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปผลเป็นประเด็นยุทธศาสตร์สำาคัญในรูปแบบ 3 platform  ได้แก่

1) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการสร้างบุคลากรคุณภาพ สนองต่อความ ต้องการ

ของพื้นที่ภาคตะวันออก 

2) การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นท่ีพ่ึงในการพัฒนาพ้ืนท่ี ภาคตะวันออก

อย่างยั่งยืน 

3) การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

3. การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย            
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ตามที่ได้มีประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 144 ง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  สำานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดการ

ประชุม คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคณุวฒุ ิครัง้ที ่1/2563 เม่ือ

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุม พันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ ชั้น 6 ห้อง 2 อาคารอุดมศึกษา 1 สำานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้น

ตอน และกำาหนดปฏทินิในการดำาเนนิการสรรหานายกสภามหาวทิยาลยั และกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒิุ 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานการประชุม และในการ

ประชมุคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคณุวฒุ ิครัง้ที ่2/2563 เม่ือ

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุม พันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ ชั้น 6 ห้อง 2 อาคารอุดมศึกษา 1 สำานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในการตรวจสอบคุณสมบัติ 

ข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งนายกสภา

มหาวทิยาลยั และคดัเลอืกผูส้มควรดำารงตำาแหนง่นายกสภามหาวทิยาลัย และกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคณุวฒุิ

จากบญัชรีายชือ่จากส่วนงาน จำานวนสบิสองคน และคดัเลือกและจัดทำาลำาดับรายชือ่ผู้สมควรดำารงตำาแหนง่กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจำานวนหนึ่งคน

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 

พ.ศ. 2563 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า                     

โปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามความในมาตรา 21 

(5) แหง่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยับรูพา พ.ศ. 2550 ซ่ึงมหาวทิยาลัยได้ดำาเนนิการแจ้งไปยงัสำานกังานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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4. การให้ปริญญากิตติมศักดิ์  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหนา้ทีแ่ทนสภามหาวทิยาลยับรูพา ครัง้ที ่12/2562 เมือ่วันที ่26 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 ได้ให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 

ประจำาปีการศึกษา 2561 โดยมี ศาสตราจารย์สุรพล  นิติไกรพจน์  กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกรรมการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 

ครั้งที่  5/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำาปีการศึกษา 

2561 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีศักดิ์และสิทธิ์ตามปริญญา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จำานวน 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

ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีแทนสภามหาวทิยาลัยบรูพา ในการประชมุคร้ังท่ี 3/2563 เมือ่วนัที ่

19 มีนาคม  พ.ศ. 2563  เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2563 จงึไดอ้อกขอ้บังคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2563 โดยให้

มคีณะกรรมการสง่เสริมกจิการมหาวิทยาลยัคณะหนึง่ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอกีจำานวนไมน่อ้ย

กวา่สบิสีค่นแตไ่มเ่กนิยีส่บิคน ซึง่สภามหาวทิยาลยัแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั  ใหก้รรมการตามวรรคหนึง่

ทีไ่ดแ้ตง่ต้ังจากผู้ดำารงตำาแหน่งท่ีปรกึษาอธิการบดทีีป่รกึษาหวัหนา้สว่นงาน กรรมการผูท้รงคุณวฒุภิายในมหาวทิยาลยั 

มีสดัสว่นไมเ่กินหนึง่ในสีข่องคณะกรรมการ ทัง้หมด ใหม้รีองอธกิารบด ีซึง่อธกิารบดมีอบหมายคนหนึง่เปน็เลขานกุาร 

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยบูรพา ดำาเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมติที่

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่  15 ตุลาคม 

พ.ศ. 2563 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โดย นายอดิศักดิ์  

เกียรติไกรวัลศิริ เป็นประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ให้คำาแนะนำาปรึกษาและสนับสนุนการดำาเนิน

กิจการรวมทั้งจัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
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6.  ผลการดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  

ตามแนวปฏบัิติสบืเนือ่งจากพระราชบัญญตักิารอดุมศกึษา 2562  ซึง่ประกาศใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 2 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2562  ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี 

9/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ได้เห็นชอบแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน แล้วเห็นว่าเป็นการกำาหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 สภา

มหาวิทยาลัยบูรพาพึงดำาเนินการ ดังนี้

 1) สภามหาวทิยาลยับูรพาตอ้งกำาหนดงบประมาณหรอืรายได้ของมหาวิทยาลยับรูพาตามสมควร เพือ่เป็น

ทนุการศึกษาใหแ้กผู่เ้รยีน เพือ่ลดความเหลือ่มลำา้ทางการศกึษา และตอ้งประกาศใหท้ราบเปน็การทัว่ไป โดยเริม่ตัง้แต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

 2) สภามหาวทิยาลยับรูพา ตอ้งจดัใหม้ปีระมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวทิยาลัยบรูพา กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้เรียน โดยมีกลไกในการส่งเสริม ตรวจสอบ 

และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ   

 3) สภามหาวิทยาลัยบูรพา ต้องกำาหนดให้มีข้อบังคับ ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยบูรพา และ

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จาก

บคุคลซึง่เปน็กลาง และไดรั้บการยอมรบัอยา่งกวา้งขวาง เพือ่ทำาหนา้ทีต่ามทีก่ำาหนดไวใ้นขอ้บงัคบัว่าด้วยธรรมาภิบาล 

ของมหาวิทยาลัย  

 4) สภามหาวทิยาลัยบรูพา จะอนมุตัหิลักสูตรการศกึษาเพ่ือใหม้หาวิทยาลัยบรูพาเปดิสอนได้นัน้ หลักสตูร

ดงักลา่วตอ้งมีมาตรฐานไมต่ำา่กวา่ท่ีกำาหนดขัน้ตำา่ดา้นคณุภาพทีค่ณะกรรมการมาตรฐานการอดุมศกึษากำาหนด และตอ้ง

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพ หรือทักษะอาชีวะขั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้

และเพื่อพัฒนาสังคม   

 5) สภามหาวทิยาลยับรูพา จะอนมุตัหิลกัสตูรใหม้หาวทิยาลยัฯ เปดิสอนตอ้งเปน็หลกัสตูรการศกึษา โดย

ข้อเสนอแนะและความเห็นของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา และได้แจ้งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวต่อ

สำานักงานปลัดกระทรวงแล้ว จึงเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวได้

 6) สภามหาวิทยาลัยบูรพา ต้องออกระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้บุคลากรและผู้เรียนไปปฏิบัติงานใน

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบูรพา 

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริง และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอื่น

ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

 7) ต้องดำาเนินการแก้ไขปัญหาการดำาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท่ีขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือการไม่

ปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลอยา่งรา้ยแรง หรือไมป่ฏิบติัตามมาตรฐานการศกึษาอยา่งร้ายแรง หรืออาจกอ่ใหเ้กดิความ

เสียหายอย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม ตามที่รัฐมนตรีแจ้งสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ดำาเนินการ

 8) ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ

อุดมศกึษาตามทีม่หาวทิยาลยัฯ เสนอ การประกนัคณุภาพของมหาวทิยาลัยใหเ้ปน็ไปตามหลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ

มาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกำาหนด
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 9) กำากบัดแูลใหม้หาวทิยาลยัฯ ดำาเนนิการตามระบบการประกันคณุภาพการศกึษา โดยการออกข้อบังคบั

ว่าด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา ท้ังในระดับหลักสูตร       

ส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัยโดยรวม

 10) ตอ้งนำาผลการประเมนิคณุภาพในมหาวทิยาลยัฯ รายงานใหท้ราบไปพจิารณากำาหนดแนวทางปรบัปรงุ

และพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยและแจ้งให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อ

เป็นข้อมูลสำาหรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

 11) ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหน่วยงานประเมินภายนอก โดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับการ

ยอมรับอย่างกว้างขวาง หรือโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานในต่างประเทศ ที่คณะกรรมการ

มาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกำาหนดก็ได้ 

 12) ตอ้งรบัผดิชอบในความเสยีหายทีม่ผีลกระทบตอ่การเรยีนการสอนหรือการสำาเรจ็การศกึษาของผูเ้รยีน

 13) ห้ามนายกสภามหาวิทยาลัย/สถาบันและกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ใช้ตำาแหน่งหน้าท่ีโดยทุจริต 

ครอบงำาผู้เรียนให้กระทำาหรือไม่กระทำาการใด

ในปีงบประมาณ พ.ศ 2563 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำาเนินการตาม            

พระราชบญัญตักิารอดุมศกึษา พ.ศ. 2562 ตามมติคณะกรรมการปฏบิติัหนา้ทีแ่ทนสภามหาวทิยาลัยบรูพา คร้ังพเิศษ

ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ได้ออกขอ้บงัคบัมหาวทิยาลัยบรูพาวา่ด้วยธรรมาภบิาล พ.ศ. 2563 และ

การประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยธรรมาภิบาล 

(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2563 ประกอบกบัมตท่ีิประชมุคณะกรรมการปฏบิติัหนา้ทีแ่ทนสภามหาวทิยาลยับรูพา ในการประชมุ

ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งคณะกรรมการ                

ธรรมาภิบาลและจริยธรรม และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

	 1.	จัดทำาข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา	ว่าด้วยธรรมาภิบาล	พ.ศ.	2563

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 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  ซ่ึงกำาหนดให้

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยประธานกรรมการหนึง่คน  กรรมการผูท้รงคณุวุฒไิมน่อ้ยกวา่สองคนแตไ่ม่เกิน

สี่คน  และให้รองอธิการบดีที่กำากับดูแลงานด้านสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

และหัวหน้าสำานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 21 (17) แห่งพระราช
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บัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550  และตามข้อ 7 และ ข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย  

ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการ

ประชุมครั้งพิเศษที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล    เป็นประธานกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์บวร  ปภัสราทร (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  เป็นกรรมการ

3. นางสุกัญญา  สุวัฒนวงศ์   (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  เป็นกรรมการ

4. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทิพย์ตำาแย  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  เป็นกรรมการ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา  ขาวเหลือง (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  เป็นกรรมการ

6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย   เป็นเลขานุการ

7. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

9. นายโกวิท  อธิวัฒนกุล      เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และอำานาจเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานกิจการ   

โดยทัว่ไปของมหาวทิยาลยั เชน่ การจดัการศกึษา การดำาเนนิการตามนโยบายของสภามหาวทิยาลยั การเงนิและบญัชี 

การบริหารงานบุคคล และให้รวมถึงหน้าที่และอำานาจ ดังต่อไปนี้

 (1)  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ               

ร่วมกับอธิการบดี ปรึกษาหารือ เพื่อกำาหนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ความ

เห็นชอบเป็นประจำาทุกปี

 (2)  ใหข้อ้เสนอแนะตอ่สภามหาวทิยาลัย และหรืออธกิารบดีในกรณทีีเ่หน็วา่จะเปน็ประโยชนต่์อการกำากับ

ดแูลและใหก้ารปฏิบตังิานคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลัย และส่วนงาน เปน็ไปอยา่งมปีระสิทธภิาพและบรรลุ

วัตถุประสงค์ โดยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

 (3)  สง่เสรมิความเปน็อสิระของผูต้รวจสอบบญัชภีายนอก และแนะนำาสนบัสนนุการปฏบิตังิานของผูต้รวจ

สอบภายในใหมี้ความเป็นอสิระ เทีย่งตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน เพ่ือ

ให้ได้รายงานการตรวจสอบที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ได้

 (4)  ให้ความเห็นชอบแผนงานและแผนการตรวจสอบภายในประจำาปีงบประมาณ แผนอัตรากำาลัง และ

แผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มั่นใจว่าการตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างครอบคลุมทั้งด้าน      

การเงิน การบัญชี การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ รวมถึงการสอบทานความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ  พร้อมท้ัง

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานทุกด้าน

 (5)  ใหค้ำาปรกึษาแนะนำาในการแตง่ต้ัง ถอดถอน โยกยา้ย หวัหนา้หนว่ยตรวจสอบภายในต่ออธิการบดใีน

กรณีที่อธิการบดีร้องขอ

 (6)  ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำาปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่

ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำานักงานสภามหาวิทยาลัยตามวิธีการที่

คณะกรรมการตรวจสอบกำาหนดโดยพิจารณาร่วมกับอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัย
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 (7)  สอบทาน นโยบาย กฎ ระเบยีบ ระบบและวธิปีฏบิตังิานของมหาวทิยาลยัทีม่ผีลตอ่การบรหิารจดัการ 

ดา้นการเงิน บญัช ีการบรหิารจัดการ การควบคมุภายในและกำากบัดแูลกจิการของมหาวทิยาลยัเพือ่ใหข้อ้คดิเหน็ และ

ข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีสิ่งที่สมควรแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา

 (8)  สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศของมหาวทิยาลยั

ให้รัดกุม มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานสากล และให้ข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย และหรืออธิการบดี

 (9)  กำาหนดใหห้นว่ยงานชีแ้จงข้อมูลเปน็ลายลกัษณอ์กัษรหรอืเชญิใหผู้ป้ฏิบติังานในมหาวทิยาลยั เขา้รว่ม

การประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ชีแ้จงหรอืให้ขอ้มลูดว้ยวาจาตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่จำาเป็น

และสมควร เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มา

ใหข้อ้มลูหรอืไดร้บัการเชญิถอืวา่เปน็หนา้ทีต่อ้งให้ความร่วมมอื ผู้ปฏบิติังานในมหาวทิยาลัยผู้ใดละเลย เพิกเฉย ใหถ้อื

เป็นความผิดวินัย การให้ข้อมูลไม่ตรงความจริงหรือบิดเบือนซ่อนเร้นข้อมูลโดยเจตนาหรือจงใจส่อไปในทางไม่สุจริต 

ทำาให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยให้ถือเป็นความผิดวินัย

 (10)  ทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำาหนด คำาสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ

การกำาหนดอำานาจหน้าท่ีของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยปีละคร้ัง เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีความเหมาะสม               

ทันสมัย และหน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจเสนอข้อจำากัด และจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุง

 (11)  ในการดำาเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบมอีำานาจมอบหมายใหห้วัหนา้หนว่ยตรวจสอบภายในปฏบิติังานอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรือใชผ้ลการปฏบิตังิาน

ของหน่วยตรวจสอบภายในเพือ่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัขอ้มลูอยา่งเพียงพอตามความจำาเปน็ในการพิจารณา

ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 (12)  แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ คณะทำางาน หรอืบุคคลใดบุคคลหนึง่ เพือ่ทำาการใด ๆ  อนัอยูใ่นหนา้ทีแ่ละ

อำานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

 (13)  เสนอแนะให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

 (14)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

3.	แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยธรรมาภิบาล  พ.ศ. 2563 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10ข้อ 15  ข้อ 16 

และขอ้ 17  สภามหาวทิยาลยัจงึแตง่ตัง้คณะกรรมการธรรมาภบิาลและจริยธรรม ตามขอ้ 15 ของขอ้บงัคบัฯ  กำาหนด

ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                

ไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินส่ีคน และให้รองอธิการบดีท่ีกำากับดูแลงานด้านสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ ให้แต่งต้ัง

ผู้ปฏิบัติงานสังกัดกองกฎหมายจำานวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 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
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1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต  ศิลธรรม    เป็นประธานกรรมการ

2. พลตำารวจเอก ดร.ชาญวุฒิ วัชรพุกก์   (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ

3. นายขจร  จิตสุขุมมงคล     (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ

4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล  (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม  สรรพศรี   (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ

6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย    เป็นเลขานุการ

7. นายศิพันธ์  หอมระรื่น                   (ผู้ปฏิบัติงานสังกัดกองกฎหมาย) เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางสาวเบญจพร  ยุติธรรมภิญโญ         (ผู้ปฏิบัติงานสังกัดกองกฎหมาย) เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมมีหน้าที่และอำานาจ ดังต่อไปนี้

 (1)  เสนอร่างประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวทิยาลยั และนสิติ พรอ้มกลไกในการสง่เสรมิ ตรวจสอบ และบงัคับใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหส้ภามหาวทิยาลัย

ออกประมวลจริยธรรมดังกล่าว และเห็นชอบกลไกที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมเสนอ

 (2)  เสนอแนะการกำาหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีต่อผู้เรียน บุคลากร สังคม และประเทศโดยรวม

อย่างเป็นรูปธรรมต่อสภามหาวิทยาลัย

 (3)  เสนอแนะระบบและกลไกการกำากับดูแลด้านธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเพื่อให้มั่นว่า

มหาวิทยาลัย และบุคลากรยึดถือและปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ประกาศกำาหนดต่อสภามหาวิทยาลัย

 (4)  เสนอแนะนโยบายด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบ

ทางสังคมแก่สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

 (5)  ตดิตาม กำากบัดูแล  และประเมนิผลการปฏบิติัตามนโยบายและหลกัธรรมาภิบาลแลว้รายงานต่อสภา

มหาวิทยาลัยเป็นประจำาทุกปี

 (6)  สง่เสรมิสนบัสนนุการเผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจในหลกัธรรมาภบิาล จรยิธรรมและจรรยาบรรณ เพือ่

ให้เกิดความตระหนัก เกิดสมรรถนะและสามารถนำาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล

 (7)  ทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยธรรมาภิบาลทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัย

 (8)  ในการกำาหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณ คณะกรรมการธรรมา 

ภิบาลและจริยธรรมถึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง

กว้างขวาง

 (9)  เรียกให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารข้อมูล

ตามสมควร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 (10)  แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ คณะทำางาน หรอืบุคคลใดบุคคลหนึง่ เพือ่ทำาการใด ๆ  อนัอยูใ่นหนา้ทีแ่ละ

อำานาจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม

 (11)  เสนอแนะให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการของ

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  กำาหนด

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า

สองคนแต่ไม่เกินสี่คน และให้รองอธิการบดีท่ีกำากับดูแลงานด้านนโยบายและแผนเป็นเลขานุการ ให้แต่งต้ังผู้ปฏิบัติ

งานสังกัดกองคลังและทรัพย์สิน จำานวน 1 คน  และกองแผนงาน จำานวน 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ อาศัยอำานาจ

ตามความในมาตรา 21 (17) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 และตามข้อ 7 และข้อ 18 ของข้อ

บังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2553 ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน

สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 8/2563  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์   เป็นประธานกรรมการ

2. ศาสตราจารย์ ดร.บุษยา  วีรกุล   (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  พรมจุ้ย  (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร  กุโลภาส  (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ

5. นางบุปผา  ชวะพงษ์    (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ

6. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา  เป็นเลขานุการ

7. นายธนวัฒน์  ทองแก้ว  (ผู้ปฏิบัติงานสังกัดกองคลังและทรัพย์สิน) เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางสาวเนาวรัตน์  ดรุณศรี        (ผู้ปฏิบัติงานสังกัดกองแผนงาน) เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และอำานาจ ดังต่อไปนี้

 (1)  เสนอแนะนโยบายการบรหิารความเสีย่งของมหาวิทยาลยัต่อสภามหาวทิยาลยั  เพือ่พจิารณาประกาศ

กำาหนดให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

 (2)  เสนอแนะระบบและกลไกการกำากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงใน

มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย

 (3)  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

 (4)  สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อแนะนำาแก่สภามหาวิทยาลัยและ

อธิการบดี

 (5)  นำาเสนอแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับ

มหาวิทยาลัย โดยแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

 (6)  พิจารณาความเสี่ยงท่ีสำาคัญของมหาวิทยาลัยโดยเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้

อยูใ่นระดับทีย่อมรบัได ้พรอ้มทัง้ตดิตาม ประเมนิผล และปรบัปรงุแผนการดำาเนนิงานเพือ่ลดความเสีย่งอยา่งตอ่เนือ่ง 

และเหมาะสมกับสภาวะดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย

 (7)  ในการกำาหนดหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนิสิตและผู้มีส่วนได้เสีย

อย่างกว้างขวาง
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 (8)  เรียกให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผู้เกี่ยวข้อง มาชี้แจงให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารข้อมูล

ตามสมควร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 (9)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อทำาการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และ

อำานาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 (10)  เสนอแนะให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 (11)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

7.  ผลการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยบูรพา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. 2550

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

การจดัระเบยีบและแกไ้ขปัญหาธรรมาภบิาลในสถาบนัอดุมศกึษา ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่2/2559 

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

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

ได้มีคำาสั่งให้ผู้ดำารงตำาแหน่งพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และแต่งต้ังบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยและ

คณะเป็นคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล และได้มี    

การแต่งตั้งคณะบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา  รายชื่อของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา

มหาวทิยาลยับรูพา ตามคำาสัง่ของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธิการ คำาสัง่กระทรวง ศึกษาธกิารที ่สกอ. 1320/2561 

สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน์  ประธานกรรมการ

2. ศาสตราจารย์สุรพล  นิติไกรพจน์    กรรมการ

3. ศาสตราจารย์สุนทร  บุญญาธิการ   กรรมการ

4. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย   กรรมการ

5. รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   กรรมการ

6. นายบุญปลูก  ชายเกตุ     กรรมการ

7. พลตำารวจตรี ชุมศักดิ์  พฤกษาพงษ์   กรรมการ

8. รองศาสตราจารย์สนธิ  เตชานันท์   กรรมการ

9. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัยบูรพา ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 เพื่อกำากับดูแล

ให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าต่อไป ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาของคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา

มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยบูรพา ดำาเนินการได้ปกติอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยบูรพามีความก้าวหน้าในการดำาเนินภารกิจต่าง ๆ รวมทั้งมีพัฒนาที่ดี ทั้งด้านการจัดการศึกษา ด้านการ

วิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในด้านการประกันคุณภาพได้ใช้

ระบบ EdPEx ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ในด้านการบริหารมีการออกข้อบังคับและการปรับปรุงระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงสร้างและการบริหาร        

หนว่ยงาน การบรหิารงานบคุคล การแตง่ตัง้บคุคล การออกขอ้บงัคบัอืน่ การเงินและการตรวจสอบ  และการแสวงหา

รายได้ในภาพรวม มหาวิทยาลัยบูรพา มีการดำาเนินงานตามปกติ มีระบบการบริหารงานที่ทำาให้มหาวิทยาลัยเจริญ

ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี สิ่งที่มหาวิทยาลัยบูรพาจะต้องปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ

พัฒนาเป้าหมายให้สมกับมหาวิทยาลัยหลักของ EEC ให้ประสบความสำาเร็จ (สารมหาวิทยาลัยบูรพา ตุลาคม 2562, 

4-13) และการพัฒนาบุคลากร และการยกระดับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 สำานัก

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) ได้รบัคะแนน 21.2 คะแนน และในภาพรวม (Overall Ranking) อนัดับโลกที ่1001+ ซึง่ในการ

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 Inno-

vative 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)

ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) ในการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล รวมทั้งส่งเสริมกำากับดูแลให้

มหาวิทยาลัยบูรพาจัดการศึกษาอย่างได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ และมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เป็น

มหาวิทยาลัยที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ดังจะนำาเสนอในหัวข้อต่อไปนี้

1.	สถิติการประชุมของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา กำาหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเดือนละ 1 คร้ัง  ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป             

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้นที่ 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร (สำาหรับห้องประชุมอาจจะมีเปลี่ยนแปลง) ในเดือนตุลาคม 2562 

– กันยายน 2563  มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย จำานวน 13 คร้ัง  มีระเบียบวาระการประชุมนำาเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา จำานวน 293 เรื่อง  โดยเฉลี่ยประชุมครั้งละ 22.54 เรื่อง ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับ เรื่องการบริหารงาน เรื่องการบริหารวิชาการ เร่ืองการบริหารงานบุคคล เร่ือง การบริหารการเงินและ

ทรัพย์สิน เรื่องกฎหมาย (ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ) และเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) มีการประชุมรวม 13 ครั้ง โดยเฉลี่ยมี

กรรมการเข้าประชุม จำานวน 8 คน จาก 9 คน คิดเป็นร้อยละ 91.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 การประชุมที่มีไม่ตำ่า
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กว่ากรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 80 มีจำานวน 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 76.92 ซึ่งตำ่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 

ดงัน้ัน สถติกิารเข้าประชมุของคณะกรรมการปฏบัิตหินา้ทีแ่ทนสภามหาวทิยาลยับรูพา ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

50 รายงานประจำปี  พ.ศ.  2563  

 

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) ในการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล รวมทั้ง
ส่งเสริมกำกับดูแลให้มหาวิทยาลัยบูรพาจัดการศึกษาอย่างได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ และมีการบริหาร
จัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เป็นมหาวิทยาลัยที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ดังจะนำเสนอในหัวข้อต่อไปนี้ 

1. สถิตกิารประชุมของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดให้มีการจัดประชุม
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเดือนละ 1 ครั้ง  ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน เวลา 13:00 
น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้นที่ 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร (สำหรับห้องประชุมอาจจะมี
เปลี่ยนแปลง) ในเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย จำนวน 13 ครั้ง  มี
ระเบียบวาระการประชุมนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 
293 เรื่อง  โดยเฉลี่ยประชุมครั้งละ 22.54 เรื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับ เรื่องการบริหารงาน เรื่องการบริหารวิชาการ 
เรื่องการบริหารงานบุคคล เรื่อง การบริหารการเงินและทรัพย์สิน เรื่องกฎหมาย (ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ) 
และเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 
 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  
ซ่ึงต่ำกวา่เกณฑ์ร้อยละ 80 ดังน้ัน สถิติการเข้าประชมุของคณะกรรมการปฏบัิติหนา้ท่ีแทนสภามหาวทิยาลยั
บูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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จ านวนคณะกรรมการ คณะกรรมการที่มาประชุม ร้อยละ

2.	ผลการดำาเนนิงานของคณะกรรมการปฏบิตัหินา้ท่ีแทนสภามหาวทิยาลยับรูพา	ประจำาปงีบประมาณ	

2563

2.1		กำาหนดให้สภามหาวทิยาลยัมอีำานาจและหนา้ทีค่วบคมุดแูลกจิการทัว่ไปของมหาวทิยาลยัตามมาตรา	

21	แหง่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยับรูพา	พ.ศ.	2550	ข้อ	(1)		กำาหนดนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวทิยาลยั	

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย	ดังนี้

 1) รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 

ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2554 จำานวน 2 ส่วนงาน คือ คณะอัญมณี และสำานัก

หอสมุด

 2) รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 

ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าสว่นงาน พ.ศ. 2554  จำานวน 2 ส่วนงานคือ คณะสหเวชศาสตร์ และ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

 3) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ และมอบให้มหาวิทยาลัย

ดำาเนินการตามข้อ 8 (1) ของข้อบังคับฯ เพื่อให้ได้รายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

 4) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกำากับและเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

 5) เห็นชอบเอกสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนงานตลอดจนผลการประเมินการดำาเนินงานที่ผ่านมา

ของสำานักบริการวิชาการ และมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณากำาหนดเป้าหมายการดำาเนินงานของส่วนงาน

 6) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำามหาวิทยาลัย

 7) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัย

บูรพา มีมติให้คณะกรรมการแต่ละชุดที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เสนอร่างข้อบังคับฯ และข้อเสนอแนะต่อสภา
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มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป 

 8) รับทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

  8.1) การกำาหนดตัวชี้วัดย่อยในแต่ละ KR ควรสะท้อนผลลัพธ์ หรือผลสำาเร็จที่มุ่งหวัง 

             8.2) ใหพ้จิารณาทบทวนการจดักลุม่มหาวิทยาลยั เพือ่ใหส้อดคล้องกบัพระราชบญัญติั มหาวทิยาลยั

บูรพา พ.ศ.2550 ซึ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

 9) อนุมัติการยกเว้นค่ารักษาสภาพนิสิตทุกระดับการศึกษา กรณีนิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชา และ

มหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอน สำาหรับภาคฤดูร้อน ของทุกส่วนงาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVIC-19)

 10) เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2563

 11) รับทราบ รายงานความก้าวหน้าการปรับโครงสร้างสำานักงานสภามหาวิทยาลัย

 12) เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจำาปีงบประมาณ 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 Educa-

tion Ranking โดยระบบ WURI เน้นโครงการนวัตกรรม (Innovation Project) ในด้าน  

  14.1) การนำาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial application)

  14.2) การส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial spirit)

  14.3) การส่งเสริมคุณค่าทางจริยธรรม (Ethical value) 

  14.4) กระบวนการเคลื่อนย้ายนิสิต (Student mobility and openness)

 โดยไดน้ำาสง่ขอ้มลูเพือ่เขา้รบัการจดัอนัดบัไปเมือ่เดือนมนีาคม พ.ศ. 2563 และผลการจัดอนัดบัไดป้ระกาศ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ในอันดับท่ี 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) รับทราบการรายงานความคืบหน้าแผนการดำาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาเขตสระแก้ว 

 16) ติดตามมติในประเด็นต่าง ๆ 

 17) เหน็ชอบรายงานผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาตามเกณฑคุ์ณภาพการศกึษาเพือ่ดำาเนนิการท่ีเป็น

เลิศ EdPEx มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561 

 18) เห็นชอบรายงานผลการดำาเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2561
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2.2	 	กำาหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำานาจและหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยตาม

มาตรา	21	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา	พ.ศ.	2550	ข้อ	(2)	ออกข้อบังคับ	ระเบียบและประกาศของ

มหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัย

เป็นผู้ออกข้อบังคับ	ระเบียบ	และประกาศของมหาวิทยาลัย	ข้อ	(9)	ออกข้อบังคับว่า	 ด้วยการประกันคุณภาพ

การศึกษา	ข้อบังคับว่าด้วยการวิจัย	ข้อบังคับ	ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี	พนักงาน

มหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	ดังนี้

 1)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  ยกเลิกคำาสั่งฯ และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ

ในคณะกรรมการพจิารณากำาหนดเป้าหมายการดำาเนนิงานของส่วนงาน ปญัหาทีต้่องการใหห้วัหนา้สว่นงานแกไ้ข และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหัวหน้าส่วนงาน ปี 2562

 2)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำาร่างข้อบังคับว่าด้วย        

ธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2562

 3)  คำาส่ังคณะกรรมการปฏิบัตหิน้าท่ีแทนสภาฯ เรือ่ง แตง่ตัง้คณบดีวทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยับรูพา 

ปี 2562 

 4)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำานวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย

บูรพา ปี 2562 

 5)  คำาสัง่คณะกรรมการปฏบัิตหินา้ทีแ่ทนสภาฯ เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาผูส้มควรดำารงตำาแหน่ง

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2562

 6)  คำาสัง่คณะกรรมการปฏบัิตหินา้ทีแ่ทนสภาฯ เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาผูส้มควรดำารงตำาแหน่ง

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2562

 7)  คำาสัง่คณะกรรมการปฏบัิตหินา้ทีแ่ทนสภาฯ เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาผูส้มควรดำารงตำาแหน่ง

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2562

 8)  คำาสัง่คณะกรรมการปฏบัิตหินา้ท่ีแทนสภาฯ เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการจดัทำารา่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลัย

บูรพา ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง ปี 2562

 9)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ  เรื่อง แต่งตั้งผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัย

บูรพา 

 10) คำาสัง่คณะกรรมการปฏิบัตหินา้ทีแ่ทนสภาฯ เรือ่ง  แตง่ตัง้คณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองผูส้มควร

ได้รับปริญญากิตติศักดิ์ ประจำาปีการศึกษา 2561 ปี 2563

 11) คำาสัง่คณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนสภาฯ เรือ่ง  แตง่ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประจำามหาวทิยาลัย 

ปี 2563

 12)  สัง่คณะกรรมการปฏบัิตหินา้ทีแ่ทนสภาฯ เรือ่ง  แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา ผูส้มควรดำารงตำาแหนง่

ผู้อำานวยการสำานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563

 13)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง   แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์

และร้องทุกข์ประจำามหาวิทยาลัยแทนตำาแหน่งที่ว่างลง ปี 2563
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 14)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล

การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของผู้รักษาการแทนอธิการบดี ปี 2563

 15)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการกำากับและเสนอนโยบาย

และยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563

 16)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา 

 17)  สั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภาฯ เรื่อง  แต่งต้ังผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (จำานวน 4 

คน) ปี 2563 

 18)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 

 19)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน ปี 

2563 

 20)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 21)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล

การดำาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ปี 2563

 22)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของมหาวิทยาลัยสำาหรับงวด

บัญชีประจำาปีงบประมาณ 2563 ปี 2563

 23)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งผู้อำานวยการสำานักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 24)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย

บรูพา ประเภทผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 4 ราย (แทนตำาแหนง่ทีว่า่ง) ป ี2563 คำาสัง่คณะกรรมการปฏบิติัหนา้ทีแ่ทนสภาฯ 

เรื่อง  ยกเลิกคำาสั่งฯ และขอแก้ไข 

 25)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แก้ไขคำาสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และ

ประเมินผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของผู้รักษาการแทนอธิการบดี ปี 2563 

 26)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภาฯ เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา ผู้สมควรดำารง

ตำาแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563 

 27)  คำาสัง่คณะกรรมการปฏบัิตหินา้ท่ีแทนสภาฯ เรือ่ง  แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาผูส้มควรดำารงตำาแหนง่

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563

 28)  คำาสัง่คณะกรรมการปฏบัิตหินา้ท่ีแทนสภาฯ เรือ่ง  แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาผูส้มควรดำารงตำาแหนง่

คณบดีคณะเภสัชศสาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563 

 29)  คำาสัง่คณะกรรมการปฏบัิตหินา้ท่ีแทนสภาฯ เรือ่ง  แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาผูส้มควรดำารงตำาแหนง่

คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563 
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 30)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่ง

เสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563 

 31)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภาฯ เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองผู้สมควรดำารง

ตำาแหน่งรองอธิการบดี ปี 2563 

 32)  คำาสัง่คณะกรรมการปฏบิตัหินา้ทีแ่ทนสภาฯ เร่ือง  แต่งต้ังกรรมการสภาวชิาการ มหาวทิยาลัยบูรพา 

(แทนตำาแหน่งที่ว่าง) และเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการ ปี 2563 

 33)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตำาแหน่งทาง

วิชาการ ปี 2563 

 34)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปี 2563

 35)  สัง่คณะกรรมการปฏบิติัหนา้ทีแ่ทนสภาฯ เรือ่ง  แกไ้ขคำาสัง่ฯ แตง่ตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองผูส้มควร

ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดี ปี 2563 

 36)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อ

เวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ปี 2563 

 37)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งรองอธิการบดี ปี 2563   

 38)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง   ยกเลิกคำาสั่งฯ และแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการใน

กรรมการสภาวิชาการ ปี 2563

 39)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภาฯ เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563

 40)  คำาสัง่คณะกรรมการปฏบัิตหินา้ทีแ่ทนสภาฯ เรือ่ง  แต่งต้ังคณะกรรมการจดัทำารายงานประจำาป ีพ.ศ. 

2560-2563 (4 ปี) ปี 2563

 41) คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ  เรื่อง   แต่งตั้งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

 42)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ  เรื่อง    แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 43)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

 44)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภาฯ  เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา ผู้สมควรดำารง

ตำาแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563

 45)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 

ปี 2563

 46)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2563

 47)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าสำานักงานสภามหาวิทยาลัย 
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ปี 2563

 48)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภาฯ เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา ผู้สมควรดำารง

ตำาแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563

 49)  คำาสัง่คณะกรรมการปฏิบัตหินา้ทีแ่ทนสภาฯ เรือ่ง  แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาผูส้มควรดำารงตำาแหนง่

คณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563

 50)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล

การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี ปี 2563

 51)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหาร

การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ปี 2563  

 52)  คำาสัง่คณะกรรมการปฏิบัตหินา้ทีแ่ทนสภาฯ เรือ่ง  แต่งต้ังคณะกรรมการสง่เสรมิกิจการมหาวทิยาลยั 

มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563

 53)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน

การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563

 54)  คำาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

 55)  ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย 

ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2562

 56)  ระเบียบมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยอตัราคา่บรกิารตรวจวเิคราะหเ์ชือ้จลุนิทรยีด์ว้ยเทคนคิแมสสเปก

โตรมิทรี่ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสหเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2562

 57) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ และจาก

อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 58) ระเบียบมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการเกบ็เงนิคา่บำารงุและคา่ธรรมเนยีมการศึกษาสำาหรบันิสติทีเ่ขา้

ศึกษาใหม่ หลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562

 59) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนอบัติภัยสำาหรับนิสิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 60) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562

 61) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำาเนินงานของคณะวิทยาการสารสนเทศ ปัญหาที่

ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

 62) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำาเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการ

ให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะแพทยศาสตร์

 63) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำาเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปัญหาที่

ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 64) ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา เรือ่ง  นโยบายและแนวทางการสง่เสรมิการจดัการศกึษาระดับอุดมศกึษา

สำาหรับคนพิการ ประจำาปีการศึกษา 2563 พ.ศ. 2562
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 65) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรวมส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2562

 66) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  การยุบเลิกส่วนงาน พ.ศ. 2562

 67) ประกาศมหาวทิยาลยับรูพา เรือ่ง  เปา้หมายการดำาเนนิงานของสำานกับริการวชิาการ ปญัหาทีต่อ้งการ

ให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อำานวยการสำานักบริการวิชาการ

 68) ระเบียบมหาวทิยาลยับูรพา ว่าด้วยการเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมการยืน่เสนอโครงการวจิยัเพือ่ขอรบัการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. 2563

 69) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการใช้อาคารห้องประชุม ห้อง

บรรยาย ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563

 70) ระเบยีบมหาวทิยาลยับรูพา วา่ดว้ยคา่บริการบำาบดัรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยบรูพา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

 71) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 72) ระเบยีบมหาวทิยาลยับรูพา วา่ดว้ยคา่บริการบำาบดัรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยบรูพา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563

 73) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย 

ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2563

 74) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมส่งเอกสารการศึกษา พ.ศ. 2563

 75) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

 76) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับรูพา วา่ดว้ยการตดิตาม และประเมนิผลการดำาเนนิงานของสว่นงาน และการ

ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 77) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย 

ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2563

 78) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 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 ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย 

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

 81) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการใช้อาคาร ห้องประชุม ห้อง

บรรยาย ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563

 82) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าปรับสำาหรับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตร

บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ผิดสัญญาการเป็นนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
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 83) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการสมนาคุณแก่ผู้มีอุปการะและบำาเพ็ญประโยชน์ต่อกิจการ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

 84) ประกาศมหาวทิยาลยับูรพา เรือ่ง  เป้าหมายการดำาเนนิงานของคณะรฐัศาสตรแ์ละนติศิาสตร ์ปญัหา

ที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 85) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง  เป้าหมายการดำาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เและศิลปศาสตร์

 86) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำาเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการ

ให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

 87) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำาเนินงานของคณะเทคโนโลยีทางทะเล ปัญหาที่

ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล

 88) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำาปีการศึกษา 2561

 89) ระเบียบมหาวิทยาลยับูรพา วา่ด้วยการดำาเนนิงานดา้นการสง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ พ.ศ. 

2563

 90) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาของนิสิต พ.ศ. 2563

 91) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2563

 92) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563

 93) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมส่งเอกสารการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 94) ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา เรือ่ง  นโยบายและแนวทางการสง่เสรมิการจัดการศึกษาระดับอดุมศกึษา

สำาหรับคนพิการ ประจำาปีการศึกษา 2564 พ.ศ. 2563

 95) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำาเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปัญหาท่ี

ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

 96) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำาเนินงานของคณะโลจิสติกส์ ปัญหาที่ต้องการให้

แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะโลจิสติกส์

 97) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิต

ศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะพยาบาลศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

 98) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. 2563

2.3		กำาหนดใหส้ภามหาวทิยาลยัมอีำานาจและหนา้ทีค่วบคมุดแูลกจิการทัว่ไปของมหาวทิยาลยัตามมาตรา	

21	แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยับรูพา	พ.ศ.	2550	ขอ้	(3)	อนมุตักิารจดัตัง้	การรวม	และการยบุเลกิสว่นงาน

ของมหาวิทยาลยั	ตามมาตรา	9	รวมทัง้การแบง่หนว่ยงานภายในสว่นงานดงักลา่ว โดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เห็นชอบให้

ดำาเนินการควบรวมวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และในการประชุมครั้งท่ี 5/2563 เมื่อ
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วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 อนุมัติให้ยุบโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของคณะศึกษาศาสตร์ 

และมอบให้มหาวิทยาลัยแจ้งให้กรมอาชีวศึกษาทราบต่อไป

2.4		กำาหนดใหส้ภามหาวิทยาลยัมอีำานาจและหนา้ทีค่วบคมุดแูลกจิการทัว่ไปของมหาวทิยาลยัตามมาตรา	

21	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา	พ.ศ.	2550	ข้อ	(12)		ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัย	ดังนี้

 1) รับทราบแผนการดำาเนินงานการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

 2)  รับทราบกรณีการต่อสัญญาจ้างสัญญาพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย จะต้องมีการวิเคราะห์ภาระ

งาน พร้อมทั้งสถานะทางการเงินของส่วนงาน

 3)  ดำาเนนิการทบทวนหลกัเกณฑ์การประเมนิผลการปฏบิตังิานและการตอ่สญัญาจา้ง พนกังานและลกูจ้าง

มหาวิทยาลัย ในกรณีการต่อสัญญาจ้างและลูกจ้างมหาวิทยาลัย    

 4)  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน 

 5)  เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

2.5		กำาหนดใหส้ภามหาวิทยาลยัมอีำานาจและหนา้ทีค่วบคมุดแูลกจิการทัว่ไปของมหาวทิยาลยัตามมาตรา	

21	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา	พ.ศ.	2550	ข้อ	(13)	กำาหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหา

รายได้้จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น	ข้อ	(14)	ออกข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน	การ

พัสดุและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	ข้อ	 (16)	ออกระเบียบว่าด้วยการแบ่งรายได้้ที่ได้้จากการหาประโยชน์จาก

ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	ดังนี้

 1)  เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

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)  เหน็ชอบ (รา่ง) รา่งระเบียบมหาวิทยาลยับรูพา วา่ด้วยการเกบ็เงนิคา่ธรรมเนยีมการยืน่เสนอโครงการ

วิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  พ.ศ. 2563 

 5)  เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าบริการบำาบัดรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

 6)  เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2563

 7)  เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิต

ศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563



รายงานประจำาปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า

59

 8)  เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการ

เกบ็เงนิคา่ธรรมเนยีมการสอบ TOEFL ITP ของวทิยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2563 เนือ่งจากวทิยาลัยนานาชาติ

ได้ปรับรูปแบบการจัดสอบ TOEFL ITP เป็นลักษณะบริการวิชาการ 

 9)  เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน การใช้อาคาร 

ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563

 10) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าบริการบำาบัดรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 5) 

 11) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

แบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

2.6		กำาหนดใหส้ภามหาวทิยาลยัมอีำานาจและหนา้ทีค่วบคมุดแูลกจิการทัว่ไปของมหาวทิยาลยัตามมาตรา	

21	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา	พ.ศ.	2550	ข้อ	(4)	อนุมัติการให้ปริญญา	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้น

สูง	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	อนุปริญญา	และประกาศนียบัตร	รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์	ดังนี้

 1)  อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำาภาค

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 จำานวน 203 คน ครั้งที่ 2 

 2)  อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและ

ภาคพิเศษ ประจำาภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 จำานวน 3,252 คน ซึ่งสำาเร็จ

การศึกษาระหว่างวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)

 3)  อนมุตักิารใหป้รญิญาแกผู่ส้ำาเรจ็การศกึษา ระดับปริญญาตรีและระดับบณัฑิตศกึษา ภาคปกติและภาค

พิเศษ ประจำาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 

จำานวน 799 คน

 4)  อนุมัติ การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำาปีการศึกษา 2561 จำานวน 5 รายชื่อ 

 5)  อนุมัติ การให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและ

ภาคพิเศษ ประจำาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 

2562 จำานวน 666 คน

 6)  อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำาภาคการ

ศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 จำานวน 4,567 คน

 7)  อนุมัติการสำาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 จำานวน 4 คน

2.7	กำาหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามมาตรา	

21	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา	พ.ศ.	2550	ข้อ	(5)	พิจารณาดำาเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	ฯ	

แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา	19	(2)	อธิการบดี	

ศาสตราจารย์	และศาสตราจารย์พิเศษ	ดังนี้
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 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม คร้ังที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 15 

ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำาเนินการ เพื่อขอทรงพระกรุณา          

โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามความในมาตรา 21 

(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ซึ่งมหาวิทยาลัยดำาเนินการเสนอทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 

แตง่ตัง้แตง่ตัง้นายกสภามหาวทิยาลยั และกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคณุวฒุ ิไปยงัสำานกังานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรียบร้อยแล้ว

2.8	กำาหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามมาตรา	

21	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา	พ.ศ.	2550	ข้อ	 (6)	แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์์เกียรติคุณ					

รองศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์พิเศษ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ	และผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น	ข้อ	(7)	แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี	และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา	9	(3)	

และ	(4)	ข้อ	(8)	แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	และกรรมการ

สภาวิชาการ	ดังนี้

 1)  อนุมัติการกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ จำานวน 22 ราย ดังนี้

  1.1  อนุมัติการกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ ตำาแหน่งศาสตราจารย์ จำานวน 1 ราย ซึ่งเป็น

ศาสตราจารย์ คนที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (วันที่กองบริการการศึกษารับเอกสาร

ฉบับปรับปรุงครั้งสุดท้าย)

  1.2  อนมุตักิารกำาหนดตำาแหนง่ทางวชิาการ ตำาแหนง่รองศาสตราจารย ์จำานวน 1 ราย และตำาแหนง่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน 20 ราย  

 2)  อนมุตักิารกำาหนดตำาแหนง่ทางวชิาการ จำานวน 18 ราย คอื ตำาแหนง่รองศาสตราจารย ์จำานวน 3 ราย 

และอนุมัติการกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน 15 ราย 

 3)  อนุมัติการกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ จำานวน 15 ราย ตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ จำานวน 3 ราย 

และตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ จำานวน 12 ราย

 4)  อนุมัติการกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  จำานวน 20 ราย การกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ ตำาแหน่ง

ศาสตราจารย์ จำานวน 1 ราย การกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ จำานวน 5 ราย และการกำาหนด

ตำาแหน่งทางวิชาการ ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน 14 ราย

 5)  อนุมัติการกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ จำานวน 16 ราย การกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ ตำาแหน่ง

รองศาสตราจารย์ จำานวน 3 ราย  อนุมัติการกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน 13 

ราย

 6)  อนมุตักิารกำาหนดตำาแหนง่ทางวชิาการ จำานวน 26 ราย คอื การกำาหนดตำาแหนง่ทางวชิาการ ตำาแหนง่

รองศาสตราจารย์ จำานวน 4 ราย  อนุมัติการกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน 22 

ราย
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อนุมัติการกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ	ปีงบประมาณ	2563

2.9	กำาหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามมาตรา	

21	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา	พ.ศ.	2550	ข้อ	(10)	อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน	รวม

ท้ังการปรบัปรงุ	การยบุรวมหรอืการยกเลิกหลกัสตูรการศกึษา	ข้อ	(11)	อนุมติัการรับเข้าสมทบ	การจดัการศกึษา

ร่วม	หรือการยกเลิกการสมทบ	การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่น	ดังนี้

 2.9.1  ด้านการศึกษา

  1) อนมุตัปิรบัแผนการผลติบณัฑิตระดับปริญญาตรี ประจำาปกีารศึกษา 2563-2565 คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพาเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำามหาวิทยาลัย

  2) อนุมัติเปิดรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาคการศึกษา

ต้น ปีการศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  3) อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะการจัดการและการ

ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

  4) อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. 08) จำานวน 2 หลักสูตร 

  5) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำาหลักสูตร (สมอ. 08) 

จำานวน 9 หลักสูตร

  6) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำาหลักสูตร (สมอ. 08) 

จำานวน 13 หลักสูตร

  7) อนุมัติการขอปิดแบบสมบูรณ์ (ยกเลิก) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ง

แวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

  8) อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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  9) อนุมัติการขอปรับแผนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำาปีการศึกษา 2563

  10) อนุมัติหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

  11) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำาหลักสูตร (สมอ. 08) 

จำานวน 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) อนมุตักิารปรบัรปูแบบของหลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาปญัญาประดิษฐ์ประยกุตแ์ละ

เทคโนโลยีอัจฉริยะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เป็นหลักสูตร ปริญญาตรี (4 ปี)

  15) อนุมัติการปรับรูปแบบของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2562 เป็น หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

  16) อนมุตัหิลกัสตูรนติศิาสตรมหาบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563 คณะรฐัศาสตรแ์ละนติิศาสตร ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

  17) อนมุตักิารปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาเกาหลี ฉบบัป ี2559 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  18) อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) ฉบับปี 2559 คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  19) รบัทราบและอนมุตักิารขอปดิแบบสมบรูณ ์(ยกเลกิ) หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ 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 ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการ

ศึกษา 2563

  22) อนมุตักิารขอปดิแบบสมบรูณ ์(ยกเลกิ) หลกัสตูร วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสถติิหลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

  23) อนุมัติการปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 



รายงานประจำาปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า

63

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) อนมุตัหิลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการและการจัดการทางเภสชัศาสตร ์หลกัสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  27) อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  28) อนมุตักิารปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ ฉบบัปี 2559 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  29) ทีป่ระชมุมมีติอนมุตักิารเปลีย่นแปลงอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรและอาจารยป์ระจำาหลกัสตูร 

(สมอ. 08) จำานวน 6 หลักสูตร

  30) อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. 08) จำานวน 2 หลักสูตร การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ฉบับปี 2559 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

และการปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูรการศกึษาบัณฑิต (หลกัสูตร 5 ป)ี สาขาวชิาศลิปศกึษา ฉบบัป ี2559 คณะศกึษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

  31) อนุมัติหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี 2564

  32) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำาหลักสูตร (สมอ. 08) 

จำานวน 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) อนมุตัิหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาปัญญาประดษิฐป์ระยุกตแ์ละเทคโนโลย ีอัจฉรยิะ 

(4 ปี) และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

  36) อนมุตักิารเปดิรบันสิติระดบัปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาปญัญาประดษิฐ์

ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (4 ปี) และหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

  37) อนุมัติการปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563-2566 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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  38) อนุมัติยกเลิก (ปิดแบบสมบูรณ์) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ

ประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  39) การอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. 08) จำานวน 2 หลักสูตร

  40) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำาหลักสูตร (สมอ.08) 

จำานวน 4 หลักสูตร

2.9.2  ด้านการบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส่วนงานของมหาวิทยาลัยบูรพากับต่างประเทศ ดังนี้

  1) เห็นชอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ Ehime University ประเทศ

ญี่ปุ่น 

  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) เหน็ชอบบันทึกความรว่มมอืทางวชิาการกบั 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) เหน็ชอบขอ้ตกลงความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่งมหาวิทยาลัยบูรพาและสถาบนัการศกึษาตา่ง

ประเทศ จำานวน 3 ฉบับ ดังนี้

     11.1 (รา่ง) ความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่งวทิยาลยันานาชาต ิและ Binus University สาธารณรฐั

อินโดนีเซีย

     11.2 (ร่าง) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ และ University of Surakarta

     11.3 (ร่าง) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และ Saku Universi-

ty ประเทศญี่ปุ่น
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    12) เห็นชอบ (ร่าง) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา 

กับ Seoul University of Science and Technology  สาธารณรัฐเกาหลี

    13) เห็นชอบ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและสถาบันการศึกษา

ต่างประเทศ ดังนี้

      13.1 ขอ้ตกลงความรว่มมอืทางวชิาการและการแลกเปล่ียน (Agreement for Academic 

Exchange and Cooperation)

      13.2 ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนิสิต (Agreement for Student Exchange Program)

    14) เหน็ชอบ บนัทกึความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่งคณะวทิยาศาสตร์และ University of Mont-

pellier

    15) เห็นชอบ บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และ Trimble (SEA) 

Pte Ltd

    16) เห็นชอบ บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนานาชาติและ Trisakti Institue of 

Transportation and Logistics

2.10	กำาหนดใหส้ภามหาวทิยาลัยมอีำานาจและหนา้ทีค่วบคมุดแูลกจิการท่ัวไปของมหาวทิยาลยัตามมาตรา	

21	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา	พ.ศ.	2550	ข้อ	(15)	อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบ

ประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย

 1) เหน็ชอบ (รา่ง) หลกัเกณฑ์การจดัทำางบประมาณรายจา่ยจากเงนิรายไดม้หาวิทยาลยั(เพิม่เตมิ) ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 2) เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการจัดทำางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 3) เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการจัดทำางบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.  2564

 4) การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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 5) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 6) รับทราบ มาตรการในการแก้ปัญหารายรับ-รายจ่าย ในระยะยาว และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย

ดำาเนินการตามแนวทางแก้ไขสถานการณ์ ดังนี้

  6.1 ควบรวมหน่วยงานที่ซำ้าซ้อน

  6.2 ปรับประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ

  6.3 ร่วมมือกันเพื่อลดความซำ้าซ้อนและพัฒนาสิ่งใหม่ เช่น ชุดวิชาออนไลน์ ลดการลงทุนใน Fixed 

Assets และพัฒนาระบบ IT เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

 7) รับทราบ รายงานผลการดำาเนินงานด้านการเงินของส่วนงาน ประจำาปีงบประมาณ 2562 และมีข้อ

เสนอแนะให้กองคลังและทรัพย์สินรายงานผลการดำาเนินงานด้านการเงินจากแหล่งเงินรายได้ ที่มาจากพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย

 8) รบัทราบ รายงานผลการดำาเนนิงานชว่งปงีบประมาณ 2555 – 2562 ใหเ้ปรียบเทยีบประมาณการราย

จ่ายกับรายจ่ายจริง กรณีเงินงบประมาณแผ่นดิน ว่าใช้จ่ายจริงเทียบกับมติของคณะรัฐมนตรี 

2.11		กำาหนดใหส้ภามหาวทิยาลยัมอีำานาจและหนา้ทีค่วบคมุดูแลกจิการทัว่ไปของมหาวทิยาลยัตามมาตรา	

21	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา	พ.ศ.	2550	ข้อ	(17)		แต่งตั้งคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	หรือ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำาการใด	ๆ	อันอยู่ในอำานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย	รวมทั้งมอบอำานาจให้

คณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	หรือบุคคล	ดังกล่าวทำาการแทนแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

  1) เลขที่คำาสั่ง 00041/2562 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำาร่างข้อ

บังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา 

  2) เลขที่คำาสั่ง 00044/2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา         

ผู้สมควรดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

  3) เลขที่คำาสั่ง 00045/2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา         

ผู้สมควรดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  4) เลขที่คำาสั่ง 00046/2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา        

ผู้สมควรดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

  5) เลขที่คำาสั่ง 00047/2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำาร่าง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง 

  6) เลขทีค่ำาสัง่ 0002/2563 ลงวนัที ่7 มกราคม พ.ศ. 2563 แตง่ตัง้คณะกรรมการพจิารณากลัน่กรอง

ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติศักดิ์ ประจำาปีการศึกษา 2561

  7) เลขทีค่ำาสัง่ 0003/2563 ลงวนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประจำา

มหาวิทยาลัย

  8) เลขที่คำาสั่ง 0004/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา                    

ผู้สมควรดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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  9) เลขที่คำาสั่ง 0006/2563 ลงวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม และ

ประเมินผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของผู้รักษาการแทนอธิการบดี

  10) เลขที่คำาสั่ง 0007/2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำากับและเสนอ

นโยบายและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  11) เลขท่ีคำาส่ัง 0011/2563 ลงวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการเร่ืองร้องเรียน

  12) เลขที่คำาสั่ง 0013/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และ

ประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน 

  13) เลขที่คำาสั่ง 0016/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล 

  14) เลขที่คำาสั่ง 0017/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แก้ไขคำาสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตาม และประเมินผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของผู้รักษาการแทนอธิการบดี

  15) เลขท่ีคำาสั่ง 0019/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา              

ผู้สมควรดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  16) เลขท่ีคำาสั่ง 0020/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา              

ผู้สมควรดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  17) เลขท่ีคำาสั่ง 0021/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา             

ผู้สมควรดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  18) เลขท่ีคำาสั่ง 0022/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา              

ผู้สมควรดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

  19) เลขที่คำาสั่ง 0023/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะ

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

  20) เลขที่คำาสั่ง 0024/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง         

ผู้สมควรดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดี

  21) เลขท่ีคำาสั่ง 0025/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา (แทนตำาแหน่งที่ว่าง) และเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการ

  22) เลขท่ีคำาสัง่ 0026/2563 ลงวนัที ่18 มถินุายน พ.ศ. 2563 แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาตำาแหนง่

ทางวิชาการ

  23) เลขที่คำาสั่ง 0028/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แก้ไขคำาสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ  

กล่ันกรองผู้สมควรดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีแก้ไขลำาดับที่ ๔) เดิม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ เป็น ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ

  24) เลขที่คำาสั่ง 0029/2563 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา        

กลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ 
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  25) เลขทีค่ำาสัง่ 0034/2563 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แตง่ตัง้คณะกรรมการนโยบายวชิาการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

  26) เลขที่คำาสั่ง 0035/2563 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำารายงาน

ประจำาปี พ.ศ. 2560-2563 (4 ปี)

  27) เลขที่คำาสัง่ 0039/2563 ลงวนัที ่19 สงิหาคม พ.ศ. 2563 แตง่ตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร

ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  28) เลขที่คำาสั่ง 0041/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล

และจริยธรรม

  29) เลขท่ีคำาส่ัง 0042/2563 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

  30) เลขทีค่ำาสัง่ 0044/2563 ลงวนัที ่20 กนัยายน พ.ศ. 2563 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร

ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  31) เลขทีค่ำาสัง่ 0045/2563 ลงวนัที ่20 กนัยายน พ.ศ. 2563 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร

ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  32) เลขที่คำาสั่ง 0046/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

2.12	กำาหนดใหส้ภามหาวทิยาลยัมอีำานาจและหน้าทีค่วบคมุดูแลกิจการทัว่ไปของมหาวทิยาลัยตามมาตรา	

21	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา	พ.ศ.	2550	ข้อ	 (18)	ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของ

อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา	9	(3)	และ	(4)

  1) รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานรอบ 6 เดือน ของอธิการบดี (สิงหาคม พ.ศ. 2562 – มกราคม 

พ.ศ. 2563) และที่ประชุมให้นำาเสนอแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ปรับปรุงใหม่ โดยเน้น OKRsเป็นสำาคัญ และ

เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

  2) รับทราบรายงานบทสรุปผู้บริหาร ของรายงานการส่งมอบงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี

มหาวิทยาลัยบูรพา  

  3) เห็นชอบเอกสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนงานตลอดจนผลการประเมินการดำาเนินงาน              

ที่ผ่านมาฯ ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณากำาหนดเป้าหมายการ

ดำาเนินงานของส่วนงานดำาเนินการต่อไป    

  4) เห็นชอบเอกสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนงานตลอดจนผลการประเมินการดำาเนินงานที่          

ผา่นมาฯ ของคณะรัฐศาสตรแ์ละนติศิาสตร ์และมอบหมายให้คณะกรรมการพจิารณากำาหนดเปา้หมายการดำาเนนิงาน

ของสว่นงานดำาเนินการตอ่ไป พรอ้มท้ังให้นำา เรือ่ง แนวทางการแกป้ญัหาของวิทยาลยัการบรหิารรฐักจิมาประกอบการ

พิจารณากำาหนดเป้าหมายด้วย

  5) เห็นชอบเอกสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนงานตลอดจนผลการประเมินการดำาเนินงานที่          

ผา่นมาฯ ของคณะเทคโนโลยทีางทะเลและมอบหมายใหค้ณะกรรมการพิจารณากำาหนดเปา้หมายการดำาเนนิงานของ

ส่วนงานดำาเนินการต่อไป
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  6) เห็นชอบเอกสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนงานตลอดจนผลการประเมินการดำาเนินงานที่          

ผา่นมาฯ ของคณะเทคโนโลยทีางทะเลและมอบหมายใหค้ณะกรรมการพิจารณากำาหนดเปา้หมายการดำาเนนิงานของ

ส่วนงานดำาเนินการต่อไป   

  7) เห็นชอบเอกสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนงานตลอดจนผลการประเมินการดำาเนินงานที่         

ผา่นมาฯ ของคณะเทคโนโลยทีางทะเลและมอบหมายใหค้ณะกรรมการพิจารณากำาหนดเปา้หมายการดำาเนนิงานของ

ส่วนงานดำาเนินการต่อไป

  8) รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

บรูพา วา่ดว้ยการประเมนิผลการปฏบิติังานของหวัหนา้ส่วนงาน พ.ศ. 2554 คอื  คณะแพทยศาสตร์ และคณะวทิยาการ

สารสนเทศ

  9) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เป้าหมายการดำาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์

และศลิปศาสตร ์ปญัหาทีต่อ้งการใหแ้กไ้ข และคณุลักษณะทีพึ่งประสงค์ของคณบดี คณะวทิยาศาสตร์และศลิปะศาสตร์

  10) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เป้าหมายการดำาเนินงานของคณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

  11) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เป้าหมายการดำาเนินงานของคณะเทคโนโลยี

ทางทะเล  ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดี คณะเทคโนโลยีทางทะเล

  12) เห็นชอบ (รา่ง) ประกาศมหาวทิยาลยับรูพา เรือ่ง เป้าหมายการดำาเนนิงานของ คณะเภสชัศาสตร ์

ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดี คณะเภสัชศาสตร์

  13) เห็นชอบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงาน และการ

ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน  ประจำาปี พ.ศ. 2564

  14) เห็นชอบ (รา่ง) แนวทางการตดิตาม และประเมนิผลการดำาเนนิงานของสว่นงานและการประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดระเบียบแก้ไขปัญหา

ธรรมาภิบาล การประเมินหัวหน้าส่วนงาน เพื่อกระตุ้นและกำากับให้หัวหน้าส่วนงานได้จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธร

รมาภิบาลรวมทั้งการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำาเนินการกระบวนการ

ประเมินหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้ 
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วัน	เดือน	ปี การประเมินหัวหน้าส่วนงาน ผลการดำาเนินการ

9 ตุลาคม 2562 ผู้อำานวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

25 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำานวยการสำานักหอสมุด เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

11 ธันวาคม 2562 คณบดีคณะอัญมณี เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

15 มกราคม 2562 คณบดีคณะดนตรีและการแสดง เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

5 กุมภาพันธ์ 2563 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

11 กุมภาพันธ์ 2563 คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

18 มีนาคม 2563 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

30 มีนาคม 2563 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

9 เมษายน 2563 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

29 เมษายน 2563 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

24 เมษายน 2563 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

28 พฤษภาคม 2563 ผู้อำานวยการสำานักบริการวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

8 มิถุนายน 2563 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

21 กันยายน 2563 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

25 กันยายน 2563 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

คำาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน	ประจำาปีงบประมาณ	2563

ลำาดับ เลขที่คำาสั่ง ลงวันที่ เรื่อง วันที่กำาหนด

1 00042/2563 28 พฤศจิกายน 
2562

แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 
15 ธันวาคม 2566

2 00043/2562 28 พฤศจิกายน 
2562

แต่งตั้งผู้อำานวยการสถาบัน
ภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา

16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 
15 ธันวาคม 2566

3 0001/2563 7 มกราคม 2563 แต่งตั้งผู้อำานวยการสำานัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

15 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 
14 มกราคม 2567

4 0008/2563 19 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่
30 เมษายน 2567

5 0009/2563 19 มีนาคม 2563 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรอง
อธิการบดี

4 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

6 0010/2563 19 มีนาคม 2563 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วย
อธิการบดี

4 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

7 0012/2563 30 เมษายน 2563 แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่
30 เมษายน 2567

8 0015/2563 21 พฤษภาคม 2563 แต่งตั้งผู้อำานวยการสำานักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที 
31 พฤษภาคม 2567

9 0027/2563 19 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรอง
อธิการบดี

19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
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ลำาดับ เลขที่คำาสั่ง ลงวันที่ เรื่อง วันที่กำาหนด

10 0030/2563 1 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งรองอธิการบดี 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

11 0031/2563 1 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรอง
อธิการบดี

1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

12 0036/2563 19 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งคณบดีคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

24 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่
23 ตุลาคม 2567

13 0037/2563 19 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยี
ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

24 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่
23 ตุลาคม 2567

14 0038/2563 19 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

22 พฤศจิกายน 2563 ถึงวัน
ที่ 
21 พฤศจิกายน 2567

15 0043/2563 11 กันยายน 2563 แต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าสำานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

11 กันยายน 2563

2.13		กำาหนดใหส้ภามหาวทิยาลยัมอีำานาจและหนา้ทีค่วบคมุดูแลกจิการทัว่ไปของมหาวทิยาลยัตามมาตรา	

21	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา	พ.ศ.	2550	ข้อ	(19)		รับรองรายงานประจำาปีของมหาวิทยาลัย	และ

เสนอรายงานประจำาปีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

อดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม และประธานคณะกรรมการการอดุมศึกษาเรยีบร้อยแลว้ ตามมติทีป่ระชมุ

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 

2563 

2.14		กำาหนดใหส้ภามหาวทิยาลยัมอีำานาจและหนา้ทีค่วบคมุดูแลกจิการทัว่ไปของมหาวทิยาลยัตามมาตรา	

21	แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยับูรพา	พ.ศ.	2550	ขอ้	(20)		ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่เกีย่วกับกจิการของมหาวทิยาลยั

ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

  1)  รับทราบ โครงการการประชุมสัญจรของสภามหาวิทยาลัยบูรพากับผู้บริหารมหาวิทยาลัย            

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

  2)  รับทราบ โครงการการประชุมสัญจรของสภามหาวิทยาลัยบูรพากับผู้บริหารมหาวิทยาลัย            

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

  3)  ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดำาเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อ

ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย โดยสำานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการการประชุมสัญจร

ของสภามหาวิทยาลัยบูรพากับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และ

วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อรับทราบรายงานความคืบหน้าแผนการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 และสรปุผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีแทนสภามหาวทิยาลัยบรูพา ประจำาปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ดังนี้
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1.	มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี

การจัดการประชุมสัญจรของสภามหาวิทยาลัยบูรพา กับผู้

บริหารมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัด

จันทบุรี ตามมติท่ีประชุมฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 

16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยกำาหนดให้มีการประชุมสัญจรของสภา

มหาวิทยาลัยบูรพากับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยาเขตจันทบุรี นำาเสนอผลการดำาเนินงานตาม

แผนงานและแผนพัฒนาความต้องการด้านต่าง ๆ รวมถึงปัญหาและ

อุปสรรคต่อสภามหาวิทยาลัย และให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน

สภามหาวทิยาลยับรูพา เสนอขอ้คดิเหน็/ขอ้เสนอแนะต่อผลการดำาเนนิ

งานของวิทยาเขตจันทบุรีต่อไป
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2.	มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว

สำานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการ การประชุม สัญจร

ของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับผู้

บริหารมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัด

สระแก้ว โดยกำาหนดให้มีการประชุมสัญจรของสภามหาวิทยาลัยบูรพา

กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ใน

วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2563 เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา

ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และแนวทางการแก้ปัญหา 

ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับฟัง

ปัญหาแนวทางปฏิบัติและแผนพัฒนารวมท้ังนโยบายการบริหารงาน

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะความคิด

เห็นด้านนโยบายและประสบการณ์ในทุก ๆ ด้าน  กำาหนดเป็นนโยบาย

ในการดำาเนินการบนพื้นฐานของศักยภาพที่วิทยาเขตสระแก้ว มีความ

พร้อม และพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพให้เหมาะสม กับการปฏิบัติ

ตามภารกิจ ตามยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสระแก้วท่ีกำาหนดไว้ และนำา

ไปพัฒนาวิทยาเขตสระแก้ว ให้ก้าวไกลต่อไป
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3.	ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา	 ประจำาปี										

งบประมาณ	พ.ศ.	2562	(1	ตุลาคม	2562	-	30	กันยายน	2563)	:	การประเมินตนเอง	

ตารางที่ 2-1 ประสิทธิผลของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา                            
ในปีงบประมาณ 2562 

องค์ประกอบ จำานวน
ผู้ประเมิน

ค่าเฉลี่ย
(ระบบ	5	แต้ม)

ระดับ
ประสิทธิผล

1. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 9 4.71 มากที่สุด

2. การประชุมสภามหาวิทยาลัย 9 4.57 มากที่สุด

3. การวางแผนและระบบงานของสภามหาวิทยาลัย 9 3.71 มาก

4. บทบาทของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 9 4.11 มาก

5. การดำาเนินงานตามอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่

แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

9 4.20 มาก

6. การส่งเสริมและกำากับดูแลตามหลักธรรมาภิบาล 9 4.31 มาก

7. การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล 9 4.37 มาก

8. ประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัย 9 4.29 มาก

จากตารางที่ 2-1 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 

2550 และภารกจิเฉพาะหนา้ทีค่ณะรกัษาความสงบแหง่ชาติมอบหมายใหจั้ดระเบยีบและแก้ไขปญัหาธรรมาภบิาลใน

มหาวิทยาลัยบูรพาและเร่งดำาเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการ

ประเมินของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 3 ลำาดับ พบว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.71 รองลงมาเป็นองค์ประกอบของการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 ลำาดับที่ 3 องค์ประกอบของการจัดระเบียบและแก้ไข

ปญัหาธรรมาภิบาล อยูใ่นระดบัมาก คา่เฉลีย่ 4.37 ตามลำาดับ และพบวา่องคป์ระกอบของการวางแผนและระบบงาน

ของสภามหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.71 มีคะแนนน้อยที่สุด
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มหาวิทยาลัยบูรพา : มหาวิทยาลัยหลักใน EEC

มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือกับสำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก                                                                                                                                            

เพือ่ประกาศตวัเปน็เปน็มหาวทิยาลัยหลกัใน EEC โดยมภีารกจิหลักในการขบัเคล่ือน พัฒนากำาลังคนสู่ 10 อตุสาหกรรม

เป้าหมาย ตามนโยบายโมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) จึงทำาให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างคณะทำางาน

ประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอร่ี  

ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำากัด และมหาวิทยาลัยบูรพา ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ หรือ EEC-  

MITSUBISHI-BUU Automation Park เพื่อเป็นแหล่งการจัดการศึกษาด้านระบบอัตโนมัติสำาหรับบุคลากรจากภาค

อุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไป รวมถึงเป็นแหล่งบริการและออกแบบทางด้านระบบอัตโนมัติเพ่ือบ่มเพาะให้เกิด

บคุลากรดา้น System Integrator ผา่นการบรหิารงานโดยคณะกรรมการนโยบาย EEC Automation Park (Steering 

Committee) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา 

เป็นประธานคณะกรรมการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก EEC-HDC  สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ประธาน

กลุ่ม TARA  กรรมการบริหารบริษัท มิตซูบิชิฯ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นท่ีปรึกษา และมีกรรมการประกอบด้วย

ผูบ้รหิารระดบัสงูของหนว่ยงานราชการและภาคเอกชนทีด่ำาเนนิการดา้นระบบอตัโนมตัแิละหุ่นยนตใ์นพืน้ที ่EEC หรอื 

EEC Automation and Robotics Network  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการทำาความร่วมมือกับ กรมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน กระทรวงแรงงานในการจดัหาบุคลากรเขา้รว่มฝกึอบรมทัง้ทีศ่นูย ์EEC-MITSUBISHI-BUU Automation Park 

และศูนย์ฝึกอบรมเครือข่าย และยังเช่ือมโยงภาคอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมมือ โดยปัจจุบันมีบริษัทที่มาร่วมดำาเนินงาน

จำานวนกว่า 10 บริษัท เช่น บริษัท มิตซูบิชิ แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำากัด บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์

(ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) บรษิทั ออโต ไดแดก็ตกิ จำากดั บรษัิท ควิ เวฟ ซสิเตม็ส ์จำากดั บรษัิท ทเีคเค คอรป์อเรชัน่ 

จำากัด เป็นต้น ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนี้ จะก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่โมเดล

ไทยแลนด์ 4.0 หรืออุตสาหกรรม 4.0 ได้รวดเร็วขึ้น ผ่านการดำาเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

โครงการเพิ่มพูนความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการ	SMART	STEMS	ในกลุ่มนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา	เพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ความสามารถทางภาษาอังกฤษถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการดึงดูดนักลงทุนนานาชาติ ในขณะเดียวกันการพัฒนา

ศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นการส่งเสริมให้เป็นแรงงานที่ตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงานโดยเฉพาะในอตุสาหกรรมและการทอ่งเทีย่วทีม่โีอกาสในการตดิตอ่สือ่สารกับคนตา่งชาตสิงู แรงงานทีมี่

ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษจะมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าทำาตำาแหน่งงานที่ดีและได้รับเงินเดือนที่สูงกว่า  สถาบันภาษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โครงการเพ่ิมพูนความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการ 

SMART STEMS ในกลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยว

และอุตสาหกรรมในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้ดำาเนินกิจกรรมตามกระบวนยกระดับศักยภาพทางด้าน

ภาษาอังกฤษ โดยกำาหนดเป็น 4 กิจกรรมย่อยและดำาเนินการในรูปแบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ดังแสดงใน

แผนภาพ การดำาเนนิกจิกรรมทำาให้เกดิเครือขา่ยความรว่มมอืระหวา่งผูผ้ลติ (สถาบนัอาชวีศกึษาในภาคตะวนัออกกวา่ 
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40 แห่ง) และผู้ใช้บัณฑิต (สถานประกอบการในเขตอีอีซี) รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทางด้านการศึกษา 

(ฟุลไบร์ท ประเทศไทย, สำานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา)

กิจกรรมย่อยของโครงการ

เพิ่มพูนความสามารถทางภาษา

อังกฤษ ในสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อ

รองรับการเติบโต ในเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก

ประชุมหารือแนวทางการ

ดำาเนินโครงการเพิ่มพูนความ

สามารถทางภาษาอังกฤษใน

สถาบันอาชีวศึกษา เพื่อรองรับ

การเติบโตในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก  

สถาบนัภาษาจดันทิรรศการ

และนำาเสนอความคบืหนา้โครงการ

เพิ่มพูนความสามารถทางภาษา

อังกฤษ ในสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อ

รองรับการเติบโตในเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก  

กิจกรรมลงนามความใน

บันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ

สถาบนัอาชวีศกึษา 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

  

กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอน 

ในการจัดการเรียนการสอนภาษา

อังกฤษสำาหรับอาชีวศึกษา โดยใช้

วิธีการสอนแบบบูรณาการภาษา

และเนื้อหา (CLIL)
 

ปรับสภาพแวดล้อมทาง

ด้านภาษาอังกฤษ (English at-

mosphere)

 

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 

กลุม่เปา้หมายของผูเ้ขา้อบรม นอกจากจะเป็นกำาลงัคนจากภาคอตุสาหกรรมแลว้ Automation Park มองถึงกำาลงัคน

รุ่นใหม่ของประเทศ ได้แก่ นักเรียนระดับ มัธยมศึกษา นักศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย เพื่อวาง

รากฐานความรู้ด้านระบบอัตโนมัติโรงงานและการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องต่อ Industry 4.1 อย่างแท้จริง
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การฝึกอบรมหลักสูตร การ

ใช้งาน PLC หลักสูตร Basic PLC 

(GX Works 2)

 

การฝึ กอบรมหลั กสู ต ร 

การถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับ

กระบวนการผลิ ตด้ วยระบบ

อัตโนมัติสู่อุตสาหกรรม 4.0

 

การฝึกอบรมหลักสูตร การ

ใช้งานโปรแกรม LabVIEW

 

การฝึกอบรมหลักสูตร การ

ควบคุมแขนกล DOBOT

 

การฝึ กอบรมหลั กสู ต ร      

Vision with Raspberry Pi

 

การฝึกอบรมหลักสูตร การ

ใช้งาน Micro:bit เบื้องต้น

 

จัดกิจกรรม Automation 

Roadshow ในระดับโรงเรียน

มัธยมศึกษาในพื้นที่ EEC
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โครงการบูรณาการจัดเรียนรู้ร่วมกับการทำางานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี
สำาหรับสร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

โครงการบูรณาการจัดเรียนรู้ร่วมกับการทำางานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี สำาหรับสร้างแรงจูงใจ

ในการเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อแก้ปัญหาความต้องการแรงงานด้านวิชาชีพ เป็นการสร้าง

แรงจงูใจตอ่การประกอบอาชพีและการเรยีนอาชีวศกึษา ซ่ึงเปน็สิง่ทีจ่ำาเปน็อยา่งยิง่ท่ีต้องเรง่ดำาเนนิการเพือ่ใหน้กัเรยีน

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้มทีางเลอืกในการศกึษาตอ่ในสายอาชพีหรอือาชวีศกึษาโดยเฉพาะในกลุม่ 10 อตุสาหกรรม

เป้าหมายตามแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สำาหรับเตรียมกำาลังแรงงานที่เข้าไปช่วย       

ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้สำาเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยลดความ

สญูเปลา่ทางการศกึษา สามารถตอบสนองความตอ้งการแรงงานทอ้งถ่ินในอนาคต โดยการบรูณาการความรว่มมือกับ

หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 2 และ 3  สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

ชลบุรี และสถานประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมาย  ศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติสำาหรับพื้นที่ EEC (EEC Auto-

mation Park)  บริษัท แสมสเตค จำากัด 

โครงการบูรณาการจดัเรยีนรูร่้วมกบัการทำางานในสถานประกอบการเขตจงัหวดัชลบรุ ีสำาหรบัสร้างแรงจงูใจใน

การเรียนอาชีวศกึษาของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา โดย ดร.ปรญิญา  เรอืงทพิย ์ วทิยาลยัวทิยาการวจิยัและวทิยาการ

ปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำาเนินกิจกรรมอบรมครูทั้งสิ้น 280 คน ผ่านหลักสูตร ดังนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร Mojobot Mojobot การอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร Python การอบรมเชิงปฏบิติัการหลกัสตูร Basic IoT 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร AI and Computation Science  นอกจากนี้ได้บูรณาการจัดเรียนรู้ร่วมกับการทำางาน

ในสถานประกอบการเขตจงัหวดัชลบรุ ีโดยเขา้เรยีนรูใ้นสถานประกอบการทีเ่ปน็โรงงานอตุสาหกรรมในกลุม่เปา้หมาย 

ระหว่างวันที่ 7- 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำานวนมากกว่า 2000 คน จากโรงเรียนขยายโอกาส

ทั้ง 53 โรงเรียน โรงงานประกอบการจำานวน 15 โรงงาน  

มีการจัดนิทรรศการการบูรณาการจัดเรียนรู้ร่วมกับการทำางานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 

2 มีนาคม 2563 กิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาการเรียนรู้ บูรณาการในสถานประกอบการ การเรียนรู้วิทยาการ

คำานวณ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย 1. รศ.ดร.มนตรี  แย้มกสิกร ผู้ทรงคุณวุฒิ 2. นายกิตติวุฒิ ศศิวิมลพันธุ์ 

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และ 3. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาชลบรุ ีเขต 1  และมีการจดัการเรยีนรูแ้ละการแขง่ขัน เขยีนโปรแกรม ทางปญัญาประดษิฐใ์นพ้ืนที ่EEC กจิกรรม 

AI Boot camp สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา และกิจกรรม Active Learning สำาหรับครูที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 13 - 16 

สิงหาคม 2563
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การจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (comprehensive university) จัดการศึกษาครอบคลุม

ทั้งสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงมีการ

จดัการศึกษาระดับขัน้พืน้ฐาน โดยโรงเรยีนสาธติ “พิบลูบำาเพญ็” และโรงเรยีนสาธติอาชวีศกึษา แบง่การจดัการศกึษา

ออกเป็น  1) ระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำาเพ็ญ” และ 2) ระดับปริญญาตรี

และระดับบัณฑิตศึกษา

1.	ระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำาเพ็ญ” 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 Mathe-

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

 ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำาเพ็ญ” มีนักเรียนท้ังหมด 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 จำาแนกเป็นระดับปริญญาตรี 112 หลักสูตร  ปริญญาโท 72 หลักสูตร และปริญญาเอก 

38 หลักสูตร โดยเป็นกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 49.10 รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาขา

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 33.78 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 17.12 

มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งเสริมการดำาเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 

จัดทำาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี และมีการประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมหารือ

แนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ซึ่งจะนำามาเริ่มใช้เรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2564  เพื่อให้

สามารถพัฒนานิสิตให้มีทักษะที่จำาเป็นพื้นฐาน (Generic skills) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นทักษะ

ที่จำาเป็นสำาหรับการทำางานในปัจจุบัน และอนาคตได้  ซึ่งรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ 

1) กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 2) กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก และ 3) กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการ

ทำางานในโลกอนาคต 
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การผลิตบัณฑิต 

มหาวทิยาลยับูรพามกีารพฒันาหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม เนน้การพฒันาคณุภาพบณัฑติ 

พฒันาหลกัสตูร กระบวนการจดัการเรยีนการสอนใหไ้ดม้าตรฐาน สอดคลอ้งกบัแผนการผลติบณัฑติทีต่รงความต้องการ

ของสงัคม รองรบัการพัฒนาประเทศในปจัจบุนัและอนาคตได้อย่างมปีระสทิธภิาพรวมทัง้พฒันาศกัยภาพของคณาจารย์

ให้สามารถดำาเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการดำาเนินการดังนี้

1) การวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร

2) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

3) การดำาเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

4) การรายงานการดำาเนินงานหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

5) การประเมินหลักสูตร

มหาวิทยาลัยบูรพาได้พัฒนาการเรียนการสอน แบบมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะจากห้องเรียนสู่ชุมชน 

(From Classroom to Social Engagement) และการพัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์ 

(Learning by doing)  เนน้การสง่เสริมและผลกัดนัใหเ้กดิการจดัการเรียนการสอนหรอืการวจิยั โดยใชป้ระเดน็ปัญหา

หรือบริบททางสังคมและทรัพยากรของชุมชนเป็นโจทย์หรือกรณีศึกษา รวมทั้งการเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์

ตรงผา่นกระบวนการสหกจิศกึษา ตลอดจนสง่เสรมิและผลกัดนัใหน้สิติไดพ้ฒันาทกัษะในการประยกุตอ์งคค์วามรูผ้า่น

กระบวนการมีส่วนร่วมในการศึกษาหรือพัฒนาสังคมชุมชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของสาขาวิชาที่

ศึกษา โดยมีการดำาเนินการดังนี้

1. มาตรการส่งเสริมตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

 2) สง่เสรมิใหม้กีารจดัการเรียนรูแ้บบ Work-integrated Learning : WiL  (ยทุธศาสตรท์ี ่1) กลยทุธ ์1.3 

การพฒันาความรูแ้ละทกัษะจากหอ้งเรยีนสูช่มุชน (From Classroom to Social Engagement) และการพฒันาการ

เรียนรู้จากการปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์ (Learning by doing) 

2. การสง่เสรมิทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ มหาวทิยาลยับรูพา ไดจ้ดัทำาแผนพฒันาทกัษะ ภาษาองักฤษของนสิติ

มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561-2565
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จำานวนหลักสูตร: 

ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 222 หลักสูตร จำาแนกเป็นระดับ

ปริญญาตรี 112 หลักสูตร  ปริญญาโท 72 หลักสูตร และปริญญาเอก 38 หลักสูตร เมื่อจำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา        

พบว่า เป็นกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 49.10 รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 33.78 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 17.12 แสดงรายละเอียด

ดังตาราง ดังนี้

ตารางที่ 4 - 1 จำานวนหลักสูตร จำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2559 – 2563

ปีการศึกษา/กลุ่มสาขา 2559 2560 2561 2562 2563

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

118
(ร้อยละ 49.17)

110
(ร้อยละ 47.21)

112
(ร้อยละ 47.66)

111
(ร้อยละ 48.47)

109
(ร้อยละ 49.10)

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 38
(ร้อยละ 15.83)

39
(ร้อยละ 16.74)

38
(ร้อยละ 16.17)

38
(ร้อยละ 16.59)

38
(ร้อยละ 17.12)

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

84
(ร้อยละ 35.00)

84
(ร้อยละ 36.05)

85
(ร้อยละ 36.17)

80
(ร้อยละ 34.93)

75
(ร้อยละ 33.78)

รวม 240 233 235 229 222

สรุปข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ของทุกปี (ตามรอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคม)

ที่มา : กองบริการการศึกษา

82 รายงานประจำปี  พ.ศ.  2563 

 

จำนวนหลักสตูร:  
ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 222 หลักสูตร 

จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 112 หลักสูตร  ปริญญาโท 72 หลักสูตร และปริญญาเอก 38 หลักสูตร เมื่อ
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า เป็นกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากท่ีสุด ร้อยละ 49.10 
รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 33.78 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ร้อยละ 17.12 แสดงรายละเอียดดังตาราง ดังนี้ 

ตารางที่ 4 - 1 จำนวนหลักสูตร จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2559 – 2563 
ปีการศึกษา/ 
กลุ่มสาขา 2559 2560 2561 2562 2563 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

118 
(ร้อยละ 49.17) 

110 
(ร้อยละ 47.21) 

112 
(ร้อยละ 47.66) 

111 
(ร้อยละ 48.47) 

109 
(ร้อยละ 49.10) 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 38 
(ร้อยละ 15.83) 

39 
(ร้อยละ 16.74) 

38 
(ร้อยละ 16.17) 

38 
(ร้อยละ 16.59) 

38 
(ร้อยละ 17.12) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

84 
(ร้อยละ 35.00) 

84 
(ร้อยละ 36.05) 

85 
(ร้อยละ 36.17) 

80 
(ร้อยละ 34.93) 

75 
(ร้อยละ 33.78) 

รวม 240 233 235 229 222 

สรุปข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ของทุกปี (ตามรอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคม) 
ที่มา : กองบริการการศึกษา 
 

 

แผนภูมิที่ 4 - 1 เปรียบเทียบจำนวนหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 - 2563 

จากแผนภูมทิี่ 4 - 1 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพามีจำนวนหลักสูตรทั้งหมด 222 หลักสูตร 
ลดลงจากปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 หลักสูตร  เป็นการลดลงของหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
และเพ่ิมข้ึนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

109
79

41

229

112
72

38

222
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ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

เปรียบเทียบจ านวนหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2562 - 2563

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

แผนภูมิที่ 4 - 1 เปรียบเทียบจำานวนหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 - 2563

จากแผนภูมิที่ 4 - 1 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพามีจำานวนหลักสูตรทั้งหมด 222 หลักสูตร ลดลงจาก

ปีการศึกษา 2562 จำานวน 7 หลักสูตร  เป็นการลดลงของหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และเพิ่มขึ้นใน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
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 มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับต่างประเทศ โดยแบ่งเป็นหลักสูตร 1 ปริญญา และ

หลักสูตร 2 ปริญญา ซึ่งหลักสูตร 1 ปริญญา ผู้เรียนจะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยบูรพา แต่หากนิสิตลงทะเบียน

เรยีนครบและจบตามเงือ่นไขของมหาวทิยาลยัตา่งประเทศ นสิิตจะได้รับปริญญาจากมหาวทิยาลัยทีร่่วมจัดการศึกษา

ดว้ย  สำาหรบัหลกัสตูร 2 ปรญิญา นสิติจะไดร้บัปริญญาจากมหาวทิยาลัยบรูพาและมหาวทิยาลัยท่ีร่วมจัดการการเรยีน

การสอนในตา่งประเทศ สำาหรบัในปกีารศกึษา 2563 มหาวทิยาลัยบรูพามกีารจัดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวทิยาลยั

ต่างประเทศ จำานวน 7 หลักสูตร แสดงรายละเอียดได้ ดังนี้

ตารางที่ 4 - 2 หลักสูตรที่จัดการศึกษาร่วมกับต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 - 2563

คณะ/หลักสูตร ชื่อมหาวิทยาลัย
ที่จัดการศึกษาร่วม

ชื่อปริญญาที่ได้
จากมหาวิทยาลัยที่จัดการ

ศึกษาร่วม

ปีการศึกษา

2559 2560 2561 2562 2563

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่อง
เที่ยวระหว่างประเทศ

Montpellier University 2 Master of Management 
(International Business)

ü ü ü ü ü

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Wuhan University Master of Engineering ü ü ü

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขา
วิชาเคมี (5 ปี)

University of Northern Corolado Bachelor of Science ü ü ü

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขา
วิชาฟิสิกส์ (5 ปี)

University of Northern Corolado Bachelor of Science ü ü ü

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขา
วิชาชีววิทยา (5 ปี)

University of Northern Corolado Bachelor of Science ü ü ü

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขา
วิชาภาษาจีน (5 ปี)

- Beijing Union University
- Yunnan Minzu University

Bachelor of Art ü ü ü ü ü

วิทยาลัยนานาชาติ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการต่อสื่อสาร 
(หลักสูตรนานาชาติ)

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

Bachelor of Arts ü ü ü ü ü

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
นานาชาติ)

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

-Bachelor of Business 
Administration

ü ü ü ü ü

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการบริการ
และการท่องเที่ยวนานาชาติ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

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

Bachelor of Business 
Administration

ü ü ü ü ü

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

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

Bachelor of Business 
Administration

ü ü ü ü ü

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจโลก

Montpellier Business School Master in European 
management

ü ü ü

รวมจำานวนหลักสูตร 10 10 11 7 7
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จำานวนนิสิต

นิสิตใหม่

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ทำาหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยเข้าร่วม

โครงการประชาสัมพันธ์ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาเพื่อดำาเนินการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ

เป็นการกระจายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาให้แก่กลุ่ม เป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู            

ผูป้กครอง หนว่ยงาน และผูส้นใจท่ัวไป อีกท้ังเป็นศนูยก์ลางแลกเปลีย่นความคดิเหน็และข้อมลูในการศกึษาตอ่ระหวา่ง

สถาบนัอุดมศึกษา และเพือ่แสดงใหเ้หน็ถงึความเขม้แขง็ ความพรอ้มและศกัยภาพทางวชิาการของมหาวทิยาลยับูรพา 

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 จำานวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และจำานวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระหว่าง  ปี
การศึกษา 2559 - 2563

ปีการศึกษา จำานวนผู้สมัครเข้าศึกษา จำานวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ร้อยละ

2559 112,908 10,918 9.67

2560 79,949 6,729 8.42

2561 56,239 7,486 13.31

2562 63,752 8,343 13.09

2563 85,551 6,742 7.88

ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
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จากตารางที่ 4-3 มีจำานวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต อยู่ในช่วงร้อยละ 7 -14 ของผู้สมัครเข้าศึกษา    โดยในปีการ

ศึกษา 2563 มีจำานวนผู้ขึน้ทะเบียนเป็นนสิติรอ้ยละ 7.88 ของผูส้มคัรเขา้ศกึษา เมือ่พจิารณาจำานวนผูข้ึน้ทะเบยีนเป็น

นิสิต พบว่าจำานวนนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา มีแนวโน้มลดลง

ตามนโยบายการรับนิสิตของสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยเกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตในแต่ละสาขาวิชา  

ในปีการศึกษา 2563 มีการรับนิสิตใหม่ทั้งสิ้น 7,395 คน จำาแนกเป็นระดับปริญญาตรี 6,742 คน   คิดเป็น

ร้อยละ 91.17 ปริญญาโท 536 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 และปริญญาเอก 117 คน คิดเป็นร้อยละ 1.58  นิสิตใหม่

ร้อยละ 46.03 อยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำานวน 3,404 คน รองลงมาอยู่ในกลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำานวน 2,710 คน คิดเป็นร้อยละ 36.65 และอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จำานวน 1,281 คน คิดเป็นร้อยละ 17.32 

จำานวนนิสิตใหม่	จำาแนกตามระดับการศึกษา
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ในปีการศึกษา 2563 มีการรับนิสิตใหมท่ั้งสิ้น 7,395 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 6,742 คน   
คิดเป็นร้อยละ 91.17 ปริญญาโท 536 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 และปริญญาเอก 117 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.58  นิสิตใหม่ร้อยละ 46.03 อยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3,404 คน รองลงมา
อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 2,710 คน คิดเป็นร้อยละ 36.65 และอยู่ในกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน 1,281 คน คิดเป็นร้อยละ 17.32  
 

จำนวนนิสิตใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา 

 
แผนภูมิที่ 4 - 2 จำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 – 2563 จำแนกตามระดับการศึกษา  

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ 
ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

จากแผนภูมิจำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 – 2563 จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ในปี
การศึกษา 2559-2560 มีจำนวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ลดลงจาก
ปีการศึกษาก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 2561 - 2562 จำนวนนิสิตใหม่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10.74 
และ 14.09 ตามลำดับ จนถึงปีการศึกษา 2563 จำนวนนิสิตใหม่ลดลง ร้อยละ 17.41 ทั้งนี้เมื่อเทียบนิสิตใหม่ปี
การศึกษา 2563 กับ 2562 พบว่าจำนวนนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีลดลง ร้อยละ 19.19 ระดับปริญญาโทลดลง
ร้อยละ 0.19 และระดับปริญญาเอก เพ่ิมขึ้นร้อยละ 58.11  
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จ านวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 - 2563 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

แผนภูมิที่ 4 - 2 จำานวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 – 2563 จำาแนกตามระดับการศึกษา 

 หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ
ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

จากแผนภูมิจำานวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 – 2563 จำาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ในปีการศึกษา 

2559-2560 มีจำานวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ลดลงจากปีการศึกษาก่อน

หน้าอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 2561 - 2562 จำานวนนิสิตใหม่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.74 และ 14.09 ตามลำาดับ 

จนถึงปีการศึกษา 2563 จำานวนนิสิตใหม่ลดลง ร้อยละ 17.41 ทั้งนี้เมื่อเทียบนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2563 กับ 2562 

พบว่าจำานวนนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีลดลง ร้อยละ 19.19 ระดับปริญญาโทลดลงร้อยละ 0.19 และระดับปริญญา

เอก เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.11 
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จำานวนนิสิตใหม่ จำาแนกตามกลุ่มสาขา 

	 จำานวนนิสิตใหม่	ปีการศึกษา	2559	–	2563	จำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

86 รายงานประจำปี  พ.ศ.  2563 

 

จำนวนนิสิตใหม่ จำแนกตามกลุ่มสาขา  

จำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 – 2563 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

 
 

ระดับปริญญาโท 

 
 

ระดับปริญญาเอก 

 
◼ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ◼ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ◼ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

แผนภูมิที่ 4 - 3 จำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 – 2563 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ 
ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
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ระดับปริญญาโท
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จำนวนนิสิตใหม่ จำแนกตามกลุ่มสาขา  

จำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 – 2563 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

 
 

ระดับปริญญาโท 

 
 

ระดับปริญญาเอก 

 
◼ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ◼ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ◼ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

แผนภูมิที่ 4 - 3 จำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 – 2563 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ 
ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
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จำนวนนิสิตใหม่ จำแนกตามกลุ่มสาขา  

จำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 – 2563 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

 
 

ระดับปริญญาโท 

 
 

ระดับปริญญาเอก 

 
◼ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ◼ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ◼ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

แผนภูมิที่ 4 - 3 จำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 – 2563 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ 
ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
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n มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    n วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    n วิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนภูมิที่ 4 - 3 จำานวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 – 2563 จำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ
ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

จากแผนภูมิจำานวนนิสิตใหม่ จำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2559 - 2563 จำาแนกตามระดับและ

กลุ่มสาขาวิชา เมื่อเทียบกับระดับการศึกษาเดียวกัน พบว่า นิสิตใหม่ในมหาวิทยาลัยบูรพา จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุด รองลงมาอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์และ

สุขภาพ ตามลำาดับ เมื่อพิจารณาในระดับการศึกษาเดียวกัน พบว่า ในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยกลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กว่าร้อยละ 44.10 รองลงมาคือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 
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38.82 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 17.09 ส่วนในระดับปริญญาโท ร้อยละ 61.94 เป็นนิสิตใหม่

ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมาคือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 21.83 และ

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรอ้ยละ 16.23 เชน่เดียวกบัในระดับปริญญาเอก มนีสิิตใหม่ในกลุ่มสาขาวชิา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กว่าร้อยละ 84.62 รองลงมาได้แก่กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 10.26 

และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 5.13 

นิสิตทั้งหมด

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพา มีจำานวนนิสิตทั้งหมด 30,263 คน จำาแนกเป็นระดับปริญญาตรี 

27,680 คน คิดเป็นร้อยละ 91.46 ปริญญาโท 1,981 คน คิดเป็นร้อยละ 6.55 และปริญญาเอก 602 คน คิดเป็นร้อย

ละ 1.99  นิสิตทั้งหมดร้อยละ 52.68 อยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำานวน 15,944 คน รองลง

มาอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำานวน 9,152 คน คิดเป็นร้อยละ 30.24และอยู่ในกลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพจำานวน 5,167 คน คิดเป็นร้อยละ 17.07 ท้ังนี้นิสิตส่วนใหญ่สังกัดท่ีต้ังบางแสน ส่วนวิทยาเขต

จันทบุรีและวิทยาเขตสระแก้ว มีจำานวนนิสิตต่างกันไม่มาก

	 จำานวนนิสิตทั้งหมด	จำาแนกตามระดับการศึกษา
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 จากแผนภูมจิำนวนนิสิตใหม่ จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2559 - 2563 จำแนกตามระดับ
และกลุ่มสาขาวิชา เมื่อเทียบกับระดับการศึกษาเดียวกัน พบว่า นิสิตใหม่ในมหาวิทยาลัยบูรพา จัดอยู่ในกลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากท่ีสุด รองลงมาอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในระดับการศึกษาเดียวกัน พบว่า ในระดับปริญญาตรี 
ประกอบด้วยกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กว่าร้อยละ 44.10 รองลงมาคือ กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 38.82 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 17.09 ส่วนใน
ระดับปริญญาโท ร้อยละ 61.94 เป็นนิสิตใหม่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมาคือ 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 21.83 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 
16.23 เช่นเดียวกับในระดับปริญญาเอก มีนิสิตใหม่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กว่าร้อยละ 
84.62 รองลงมาได้แก่กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 10.26 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร้อยละ 5.13  

นิสิตทั้งหมด 
ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพา มีจำนวนนิสิตทั้งหมด 30,263 คน จำแนกเป็นระดับปริญญา

ตรี 27,680 คน คิดเป็นร้อยละ 91.46 ปริญญาโท 1,981 คน คิดเป็นร้อยละ 6.55 และปริญญาเอก 602 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.99  นิสิตทั้งหมดร้อยละ 52.68 อยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 
15,944 คน รองลงมาอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 9,152 คน คิดเป็นร้อยละ 30.24
และอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน 5,167 คน คิดเป็นร้อยละ 17.07 ทั้งนี้นิสิตส่วนใหญ่สังกัด
ที่ตั้งบางแสน ส่วนวิทยาเขตจันทบุรีและวิทยาเขตสระแก้ว มีจำนวนนิสิตต่างกันไม่มาก 
 

จำนวนนิสิตทั้งหมด จำแนกตามระดับการศึกษา 

 
แผนภูมิที่ 4 - 4 จำนวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 - 2563 จำแนกตามระดับการศึกษา 

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ 
ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
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จ านวนนิสิตท้ังหมด ปีการศึกษา 2559 - 2563 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

แผนภูมิที่ 4 - 4 จำานวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 - 2563 จำาแนกตามระดับการศึกษา

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ
ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
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จากแผนภูมิจำานวนนิสิตท้ังหมด ปีการศึกษา 2559 - 2563 จำาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า จำานวนนิสิต

ทุกระดับลดลงจากปีการศึกษาก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบจำานวนนิสิตทั้งหมดปีการศึกษา 2563 

กับปีการศึกษา 2562 พบว่า จำานวนนิสิตทั้งหมดลดลงร้อยละ 10.25 จำาแนกเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีลดลง ร้อยละ 

9.83 ระดับปริญญาโทลดลงร้อยละ 9.95 และระดับปริญญาเอกลดลง ร้อยละ 26.50   จำานวนนิสิตทั้งหมด จำาแนก

ตามกลุ่มสาขาวิชา

	 จำานวนนิสิตทั้งหมด	ปีการศึกษา	2559	–	2563	จำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
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 จากแผนภูมจิำนวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 - 2563 จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า  
จำนวนนิสิตทุกระดับลดลงจากปีการศึกษาก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนนิสิตทั้งหมดปี
การศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 พบว่า จำนวนนิสิตทั้งหมดลดลงร้อยละ 10.25 จำแนกเป็นนิสิตระดับ
ปริญญาตรีลดลง ร้อยละ 9.83 ระดับปริญญาโทลดลงร้อยละ 9.95 และระดับปริญญาเอกลดลง ร้อยละ 26.50   
จำนวนนิสิตทั้งหมด จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

จำนวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 – 2563 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
 

ระดับปริญญาตรี 

 
 

ระดับปริญญาโท 

 
ระดับปริญญาเอก 

 
 

◼ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ◼ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ◼ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

แผนภูมิที่ 4 - 5 จำนวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2558-2562 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
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ระดับปริญญาโท

88 รายงานประจำปี  พ.ศ.  2563 

 

 จากแผนภูมจิำนวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 - 2563 จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า  
จำนวนนิสิตทุกระดับลดลงจากปีการศึกษาก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนนิสิตทั้งหมดปี
การศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 พบว่า จำนวนนิสิตทั้งหมดลดลงร้อยละ 10.25 จำแนกเป็นนิสิตระดับ
ปริญญาตรีลดลง ร้อยละ 9.83 ระดับปริญญาโทลดลงร้อยละ 9.95 และระดับปริญญาเอกลดลง ร้อยละ 26.50   
จำนวนนิสิตทั้งหมด จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

จำนวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 – 2563 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
 

ระดับปริญญาตรี 

 
 

ระดับปริญญาโท 

 
ระดับปริญญาเอก 

 
 

◼ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ◼ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ◼ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

แผนภูมิที่ 4 - 5 จำนวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2558-2562 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
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ระดับปริญญาเอก

88 รายงานประจำปี  พ.ศ.  2563 

 

 จากแผนภูมจิำนวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 - 2563 จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า  
จำนวนนิสิตทุกระดับลดลงจากปีการศึกษาก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนนิสิตทั้งหมดปี
การศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 พบว่า จำนวนนิสิตทั้งหมดลดลงร้อยละ 10.25 จำแนกเป็นนิสิตระดับ
ปริญญาตรีลดลง ร้อยละ 9.83 ระดับปริญญาโทลดลงร้อยละ 9.95 และระดับปริญญาเอกลดลง ร้อยละ 26.50   
จำนวนนิสิตทั้งหมด จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

จำนวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 – 2563 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
 

ระดับปริญญาตรี 

 
 

ระดับปริญญาโท 

 
ระดับปริญญาเอก 

 
 

◼ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ◼ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ◼ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

แผนภูมิที่ 4 - 5 จำนวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2558-2562 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
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n มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    n วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    n วิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนภูมิที่ 4 - 5 จำานวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2558-2562 จำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
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จากแผนภูมิจำานวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 - 2563 จำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า นิสิตทั้งหมดใน

มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุด รองลงมาอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและกลุม่วทิยาศาสตรแ์ละสขุภาพ ตามลำาดับ เมือ่พิจารณาในระดับการศกึษาเดียวกนั พบวา่ ในระดบั

ปริญญาตรี ประกอบด้วยกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กว่าร้อยละ 51.56 รองลงมาคือ กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 31.38 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 17.07 เช่นเดียวกับใน

ระดบัปรญิญาโท กวา่รอ้ยละ 61.38 เปน็นสิติในกลุ่มสาขาวชิามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมาคอื กลุ่มสาขา

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 20.70 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 17.92 ส่วนในระดับ

ปริญญาเอก มีนิสิตใหม่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กว่าร้อยละ 75.91 รองลงมาได้แก่กลุ่มสาขา

วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 14.62 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 9.47

โดยรวม มหาวิทยาลัยบูรพามีจำานวนนิสิตลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 44,248 คน ในปีการศึกษา 2559 ลดลงมา

เปน็จำานวน 30,263 คน ในปี 2563 ซึง่เป็นไปตามนโยบายการรบันิสติตามเกณฑส์ดัสว่นอาจารยต่์อนิสติในแต่ละสาขา

วิชา เมื่อพิจารณาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาก็พบแนวโน้มเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ พบว่ามีนิสิตกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.68 รองลงมาคือจำานวนนิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิด

เปน็รอ้ยละ 30.24 และมจีำานวนนสิติกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพนอ้ยทีสุ่ด คดิเปน็ร้อยละ 17.07 เมือ่พิจารณา

ในระดับคณะพบว่า คณะส่วนใหญ่มีจำานวนนิสิตลดลงเหมือนกับแนวโน้มภาพรวมมหาวิทยาลัย มีเพียง 5 คณะที่รับ

นิสิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (มีนิสิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.85 – 15.18) และคณะที่มีนิสิตมากที่สุดคือ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ รองลงมาได้แก่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ตามลำาดับ

สถิตินิสิตชาวต่างชาติ

ตารางที่ 4 - 4 สถิตินิสิตชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2559 - 2563 จำาแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา
ปีการศึกษา

2559 2560 2561 2562 2563

ปริญญาตรี 181 191 170 170 112

ปริญญาโท 121 126 135 122 164

ปริญญาเอก 44 47 37 80 123

รวมทั้งสิ้น 346 364 342 371 399

ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  

จากตารางสถิตินิสิตชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2559 - 2563 จำาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า นิสิตชาวต่าง

ชาติส่วนใหญ่ศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตามลำาดับ เม่ือ

พิจารณาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพามีนิสิตต่างชาติทั้งหมด 399 คน จำาแนกเป็นระดับปริญญาตรี 112 คน 

ระดับปริญญาโท 164 คน และระดับปริญญาเอก 123 คน ทั้งนี้เป็นนิสิตสัญชาติจีนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ สัญชาติ

กัมพูชา และสัญชาติลาว ตามลำาดับ  
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จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา จำาแนกตามระดับการศึกษา 

90 รายงานประจำปี  พ.ศ.  2563 

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา  

 
แผนภูมิที่ 4 - 6 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2562 จำแนกตามระดับการศึกษา 

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ 
ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

 จากแผนภูมจิำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2562 จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด รองลงมาเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นร้อยละของการเปลี่ยนแปลงจากปีการศึกษาก่อนหน้า พบว่า ในปีการศึกษา  
2558 - 2559 มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษารวมลดลงจากปีการศึกษาก่อนหน้า จนถึงปีการศึกษา 2560 มีจำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษารวมเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย และลดลงอีกในปีการศึกษา 2561 – 2562 เมื่อพิจารณาตามระดับ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2562 พบว่า จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก ลดลงจากปีการศึกษาก่อนหน้าทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.32  54.91  51.50 ตามลำดับ    
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2562 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

แผนภูมิที่ 4 - 6 จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2562 จำาแนกตามระดับการศึกษา

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ
ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

จากแผนภูมิจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2562 จำาแนกตามระดับการศึกษา พบว่ามีผู้สำาเร็จ

การศึกษาระดบัปรญิญาตรมีากทีส่ดุ รองลงมาเป็นผูส้ำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก ตามลำาดบั เม่ือ

พิจารณาเป็นร้อยละของการเปลี่ยนแปลงจากปีการศึกษาก่อนหน้า พบว่า ในปีการศึกษา 2558 - 2559 มีจำานวนผู้

สำาเร็จการศึกษารวมลดลงจากปีการศึกษาก่อนหน้า จนถึงปีการศึกษา 2560 มีจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษารวมเพ่ิมขึ้น

เล็กน้อย และลดลงอีกในปีการศึกษา 2561 – 2562 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 พบว่า 

จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ลดลงจากปีการศึกษาก่อนหน้าทั้งหมด คิด

เป็นร้อยละ 0.32  54.91  51.50 ตามลำาดับ   
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	 จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา	จำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 – 2562 จำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
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จากแผนภูมิจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 – 2562 จำาแนกตามกลุ่มสาขา พบว่า มหาวิทยาลัย

บูรพามีจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 10,870 คน ในปีการศึกษา 2558 ลดลงมาเป็น 8,612 คน 

ในปีการศึกษา 2562 เนื่องจากมีจำานวนนิสิตทั้งหมดลงลง ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่กำาหนดจำานวนนิสิต

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการรับนิสิตตามสัดส่วนอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา และเมื่อพิจารณาในระดับการศึกษา

เดียวกัน ในปีการศึกษา 2562 พบว่า ผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์กว่าร้อยละ 55.55 รองลงมาคือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 31.72 และ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 12.72 เช่นเดียวกับในระดับปริญญาโท กว่าร้อยละ 65.07 เป็นผู้สำาเร็จ

การศึกษาในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมาคือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละ 22.25 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 12.68 ส่วนในระดับปริญญาเอก มีผู้สำาเร็จการศึกษา

ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กว่าร้อยละ 84.27 รองลงมาได้แก่กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร้อยละ 10.11 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 5.62

โรงเรียนสาธิต	“พิบูลบำาเพ็ญ”		

 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำาเพ็ญ” เปิดสอนในหลักสูตรระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้

  - ระดับปฐมวัย

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

tional Program : JIP)

  - ระดับมัธยมศึกษาที่ 1-6 หลักสูตรปกติ (ภาษาไทย) โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา            

(Language Intensive Program : LIP)  โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science 

And Mathematic Program : SAM)  และหลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพ้ืนฐาน (International Education 

Program : IEP)  

 ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำาเพ็ญ” 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

สถาบนัสมทบเพยีงแหง่เดยีว  เนือ่งจากสถาบันสมทบในสงักดัของสถาบนัพระบรมราชชนก จำานวน 10 แห่ง ได้เปลีย่น

สถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ี่จัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ง

ชาติ และมีอำานาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ในสาขาวิชาท่ีมีการสอนในสถาบันได้ ตามพระราช

บัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จัดการศึกษาท้ังหมด 2 หลัสูตร ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ      

เดนิเรอื (5 ป)ี มีนิสติกำาลังศกึษา 352 คน สำาเร็จการศกึษาในปกีารศกึษา 2562 จำานวน 56 คน และหลกัสตูรวศิวกรรม

ศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกลเรอื (5ป)ี มีนสิติกำาลงัศกึษา 376 คน สำาเรจ็การศกึษาในปกีารศกึษา 2562 

จำานวน 40 คน
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การสนับสนุนนิสิต เพื่อสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา

	 นิสิตได้รับรางวัล

 มหาวทิยาลยับรูพามนีโยบายสง่เสริมและพัฒนาคณุภาพของนสิิตอยา่งรอบด้าน ซ่ึงครอบคลุมความรูค้วาม

เขา้ใจ และความสามารถในการประยกุตศ์าสตรท์ีศ่กึษาในทางปฏบิตัใิหเ้ปน็ทีป่ระจกัษแ์ละเปน็ทีย่อมรับทัง้ในระดบัชาติ

และระดบันานาชาต ิใหเ้กดิประโยชนต์อ่ชมุชน สงัคม อยา่งเปน็รปูธรรมและมคีวามเหมาะสมกบับรบิทการพฒันาและ

คุณภาพ “ในเชิงการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม” ครอบคลุมการดำารงตนการยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม

ทีด่งีามตามขนบธรรมเนยีมประเพณแีละวฒันธรรมไทย รวมทัง้ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยในปีการ

ศึกษา 2563 มีนิสิตได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้

นางสาวอรุโณทัย	สิงห์ตาแก้ว 
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัล 
Outstanding Oral Presentation Award 
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 
23rd East Asian Forum of Nursing 
Scholars conference 2020 ในวันที่ 10-
11 มกราคม 2563 

นางสาวณิชกานต์	เตียวประเสริฐ 
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล
พระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำาปี
การศึกษา 2562

นายกวินณัฐ	เจริญสุข 
นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ประจำาปีการ
ศึกษา 2562 จากสภาสถาบัน การศึกษา
กายภาพบำาบัดแห่งประเทศไทย เม่ือวันที่ 
10 สิงหาคม 2563

นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
สื่ อ ส า ร  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั งคมศาสตร์  เข้ ารับพระราชทาน         
รางวั ลและ เกี ยรติบั ตรจากสมเด็ จ           
พระกนิษฐาธิ ร าช เจ้ า  กรมสมเด็ จ            
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม                                                        
ราชกุมารีในการแข่งขันทักษะภาษา
ฝรั่งเศส ระดับประเทศ ประจำาปี 2562 
โดย สมาคมครูภาษาฝรั่ ง เศสแห่ ง
ประเทศไทย

นิสิตชั้นปีที่	2	ได้รับรางวัลที่	2	การ

แข่งขันบอร์ดนิทรรศการภาษาฝรั่งเศส

นางสาวปาริษา	วงศ์แสง 

ได้รับรางวัลที่ 2 การแข่งขันเล่าเรื่อง

เป็นภาษาฝรั่งเศส

นางสาวพนิดา	พูนโต 

ได้รับการแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษา

ฝรั่งเศส

นายพีรณัฐ	อบรมวรรณ 

ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพ

นางสาวสิริกาญจน์	ผลสุข 

ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบ

คำาถามความรู้ทั่วไปฝรั่งเศส-ไทย

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 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2563
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นางสาวจตุพร	แก้ววรรณา	และ														

นายวรเมธ	ช้างเงนิ 

นสิติคณะวทิยาศาสตร ์ไดร้บัรางวลัรองชนะ
เลิศอนัดบัหนึง่ และเหรียญทอง กลุ่มสขุภาพ
และการแพทย ์ในโครงการ Thailand New 
Gen Inventors Award จากงานวันนัก
ประดิษฐ์ ประจำาปี 2563 จากสำานักงาน
การวิจัยแห่งชาติ 

นางสาววนารัตน์	โอวาท		
นายสิทธิรัตน์	ราญรอน		

นางสาวกันธิมาภรณ์	คุณรัตน์																																												
นางสาวสุวิมล	มาโค		และ																	
นางสาวพรภัสร์	กระจ่างกิจ	

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กลุ่มการเกษตร
และอาหาร ในโครงการ Thailand New 
Gen Inventors Award จากงานวันนัก
ประดิษฐ์ ประจำาปี 2563 จากสำานักงาน
การวิจัยแห่งชาติ

นายกฤตภาส	คำาศรี		นางสาวเปรมฤทัย	

เพียรวิมังสา		และนายคณิน	จำาเนียรกุล 
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 5 จัดโดยวิศวกรรม
สถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563

นางสาวศรัณยา	อินทองปาล 
นสิติคณะวทิยาการสารสนเทศ ไดร้บัรางวลั
นิสิตไอทีดีเด่น จากงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ InCIT2019 จัดโดยสภา
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่ง
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 จำากัด (มหาชน)  เมื่อวัน
ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

นางสาวกนกวรรณ	สกุลทรงเดช 
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์  ได้ รับรางวัล
บทความ “ระดับชมเชย” จากการประชุม
วิชาการ (ออนไลน์) SPU Educational 
transformation to the new normal 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ 
มอบรางวัลการศึกษาและการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม 2562 มีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
เข้ารับรางวัล ดังนี้

นางสาวธนิษฐา	เรืองทองเมือง 
ได้รับรางวัล ผลการศึกษายอดเยี่ยมทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1

นายณัฐชนน	ตาปราบ
นายณัฐวัตร	ชาติเผือก		

นางสาวสิรัญญา	ถนอมพลกรัง	
นางสาวประภาพร	อุทวราพงศ์	

นายสุรินทร์	ทิพย์กองลาศ	
นางสาวอาทิตยา	คำาแก้ว	

นางสาวเพชรลดา	โฆษิตานนท	์																																											
นางสาวอรอุมา	เปลี่ยนศรี																	

นายวิศวัฒน์	ลี้มงคล		
นายชัยมงคง	อาจโยธา	

และนางสาวมณฑนี	โพธิ์ทอง	
ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้น
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นางสาวมาลีวัลย์	กวางแก้ว	
นายเอกพันธุ์	จิรัฐิติกุล	

นางสาวสโรชา	เอี่ยมสำาอางค์		
นางสาวสุภัสสรา	กิตติพิทยากุล		
และนางสาวสุชาดา	บุตราวงษ์		

ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้น
วิทยาศาสตรบัณฑิต

นางสาวดารณี	ศรีสวัสดิ์		

นายมงคลกฤช	อำาไพสิริวงศ์		

นางสาวลักษมณ	บุญมา		

นางสาวจิตติกานต์	เทศพรม		และ				

นางสาวปิยาภรณ์	รัตโนภาส 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  ได้
รับรางวัลระดับดี จากการประชุมวิชาการ
ด้านการจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน
ระดบัชาต ิครัง้ที ่3  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎ
สวนสุนันทา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563



รายงานประจำาปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า

95

นายสรวิชญ์	โตไกรรักษ์		

นางสาวกฤติยา	ธิบาย		และ

นายเศรษฐพงศ์	ผาละพรม 
นสิติคณะวทิยาการสารสนเทศ ไดร้บัรางวลั
ที่ 2 ประเภท โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้
งานสำาหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง Inter-
net of Things

นายยศภัทร	การประจำา		

นายธนพร	วัฒนาไพศาล		และ

นายสุขวิทย์	ภักดี 
นสิติคณะวทิยาการสารสนเทศ ไดร้บัรางวลั
ที ่3 ประเภท โปรแกรมถามตอบจากคลงัข้อ
มูลวิกิพีเดียภาษาไทย ในการแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอรแ์หง่ประเทศไทย ครัง้
ที่ 22 (NSC-2020) 

นางสาวสุพิชชา	มงคงจิตตานนท์		

นายวศิน	ปาริชาติธนกุล		และ

นางสาวรักษณา	สุริยะธรรม 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

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

นายกิตติคุณ	กิตติบดีสกุล		

นายยศวริศ	ไดรินธนชัยกุล		

นางสาวอรณิชา	เถาว์โมลา		

นางสาวอรอนงค์	ทักสนนท์		

นายเชษฐา	ดวงดารา		

นางสาวอารีรัตน์	อาชาชาญ		

นายศุภวิชญ์	สารภี		

นางสาวพุทธิกาญจน์	ป้องขันธ์		

นายรุ่งวิทย์	ตรงต่อธรรม	และ	

นายพิพรรธ	เกล้ียงสะอาด 
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน จากการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ 
“ครูดี..ท่ีรัก” โดยสำานักงานเลขาธิการคุรุ
สภา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 

นายพัฒนพิสิทธ์ิ	อินต๊ะ	และนางสาววันทนา	ศรีสมบูรณ์  
นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ  ได้รับรางวัล Excellence

นายเรืองวิทย์	นักบุญ		นายวสันต์	ทัดแก้ว		นายธัชพล	ชูตินันท์		

นางสาวณัฐพร	ภักดี		นางสาววันทนา	ศรีสมบูรณ์		นายธนวินท์	ภูผาเงิน		

นายพีรพล	มงคลคูณ		นายวันเฉลิม	กังฮวด		นายวิญญู	คาวงษ์		

นายภควัต	สมุทรคุณ		นายพงศ์รพี	พุทธา		นายกฤษณะ	ถาวรวัฒนผล		

นางสาวนวลศรี	เด่นวัฒนา		และนายเศรษฐบุตร	หลวงสนาม  
นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ  ได้รับรางวัล Very Good

นายพงศกร	เวียงดอนกอ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์  ได้รับรางวัล Good

จากการประชุมวิชาการ The 8th Asia Undergraduate Conference on Com-
puting (AUCC 2020) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 
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นางสาวชนกชนม์	หวังสุข 
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล
เหรยีญทอง จากกฬีาเรอืใบ ประเภท 420
ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 30 
ระหว่างวันที่  30 พฤศจิกายน - 11 
ธันวาคม 2562 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

นางสาวอรสา	เที่ยวกระโทก	
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับ
รางวัล 2 เหรียญทองแดง จากกีฬาเรือ
แคนหูญงิเดีย่ว ระยะ 500 เมตร และระยะ 
200 เมตร ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้ง
ที่ 30 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 11 
ธันวาคม 2562 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

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

นายกษิตินาถ	สุดตา 
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์  ได้รับรางวัลล

รองชนะเลิศอันดับ 2

นายศุภกร	ผ่านวงษ์ 
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์  และ

นางสาวมาลาณี	มณีศรี	
นิสิตคณะการจัดการและการท่อง

เที่ยว  ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงการ 
3Krung x Sony Alpha University 

Camp 2019

นายสิทธิศักดิ์	รอบคอบ 
นิสิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับ

รางวัล “เชิดชูเกียติ” ในงานประเพณี 4 
จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37  ณ มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562

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 ที่จะทำาให้นิสิตได้รับความสะดวกในการดำาเนิน

ชวีติภายในมหาวทิยาลยั และการเสรมิสรา้งใหน้สิิตได้มคีณุภาพชวีติทีดี่  ดังนี ้ ด้านการบริการส่ิงอำานวยความสะดวก

ที่เอื้อต่อการเรียน เช่น ทุนการศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดคณะฯ ห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องอ่านหนังสือตลอด 24 

ชัว่โมง ยานพาหนะ งานทะเบียน เป็นตน้ ดา้นกายภาพทีส่ง่เสรมิคณุภาพชวีติของนสิติ เชน่ หอพกันสิติ สภาพแวดลอ้ม

ของห้องเรียน ลานออกกำาลังกาย ห้องออกกำาลังกาย มีเครื่องออกกำาลังกายบริการตลอด 24 ชั่วโมง สถานที่จำาหน่าย

อาหารและเคร่ืองดืม่ราคาประหยดั สโมสรนสิติ หอ้งสนัทนาการ ซุ้มทีน่ัง่พกัผอ่น เปน็ตน้ ด้านการแนะแนวและการให้

คำาปรกึษา : มีอาจารยท่ี์ปรกึษาสำาหรบันสิติ และมอีาจารยฝ์า่ยกจิการนสิติทีค่อยใหค้ำาปรกึษารว่มด้วย ด้านการบรกิาร

ข้อมูลข่าวสาร เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษา กฎระเบียบวินัยที่นิสิตพึงปฏิบัติ แหล่งข้อมูลโรงพยาบาล 

และบทความให้ความรู้ รวมทั้งหาแหล่งข้อมูลที่ส่งเสริมการหารายได้พิเศษของนิสิต ห้องสมาคมศิษย์เก่า เป็นต้น ใน

ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดให้บริการกับนิสิต จำานวน 172 บริการ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยบูรพายังส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่

พึงประสงค์ เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม

จรยิธรรม สอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค ์5 ในปกีารศกึษา 2563 มหาวทิยาลยับรูพาได้จัดกจิกรรม

ให้กับนิสิตในภาพรวม จำานวน 167 กิจกรรม

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จดัหาทนุการศึกษาประเภทตา่ง ๆ   เชน่ ทนุมลูนธิ ิกองทนุ ฯลฯ เพือ่ชว่ยเหลอื สนบัสนนุ

นิสิตท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยได้จนสำาเร็จการศึกษา จากการสำารวจทุนการศึกษาโดย

กองกิจการนิสิต พบว่าในปีการศึกษา 2562 นี้ มีทุนสนับสนุนนิสิต จำานวน 391 ทุน เป็นเงิน 9,154,265 บาท แสดง

รายละเอียดได้ดังนี้

ตารางที่ 4 - 5 ทุนส่งเสริมการศึกษา

ประเภททุน จำานวนทุน จำานวนเงิน (บาท)

พระราชทานฯ 21 1,554,900

มูลนิธิ 113 2,567,365

เงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา 120 600,000

ภาครัฐและเอกชน 127 4,312,000

ธนาคาร 10 120,000

รวม 391 9,154,265

ที่มา : กองกิจการนิสิต 
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ข้อมูลภาวะการมีงานทำาของบัณฑิต  และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

สำานักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบสำารวจภาวะการมีงานทำาของบัณฑิต  ให้สามารถใช้งานได้ร่วมกับระบบ       

ลงทะเบยีนรบัพระราชทานปรญิญาบตัร  เพือ่อำานวยความสะดวกใหก้บับัณฑิตในการบนัทกึขอ้มลูออนไลน ์พร้อมกับ

การลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรในคราวเดียวกัน ในวันที่บัณฑิตมาซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็น

ประจำาทุกปี  แต่ในการเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำาของบัณฑิตท่ีสำาเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ไม่สามารถ

รอเกบ็ขอ้มลูในวนัซอ้มรบัพระราชทานปรญิญาบตัรได ้เนือ่งจากสถานการณข์องโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) 

ซ่ึงมีการแพร่ระบาดในวงกว้างและยกระดับความรุนแรงมากข้ึน ดังนั้นเพื่อเป็นการงดจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของ        

คนจำานวนมาก จึงต้องเลื่อนงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรออกไปในวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

จากสถานการณ์ดังกล่าว  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับข้อมูลจากการสำารวจภาวะการมีงานทำาของบัณฑิต

ได้ครอบคลุมและครบถ้วน  กองแผนงานจึงขอความร่วมมือบัณฑิตตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ท่ี http://      

job.buu.ac.th  โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และ facebook fanpage ของมหาวิทยาลัย  พร้อมขอ

ความรว่มมอืผา่นสว่นงานทีเ่กีย่งขอ้งใหป้ระชาสมัพันธข์อ้มลูดังกล่าว ทัง้นีม้บีณัฑิตใหค้วามร่วมมอืตอบแบบสอบถาม

ผ่านระบบออนไลน์ จำานวน 1,887 คน จากบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาจำานวน 8,042 คน คิดเป็นร้อยละ 23.46 จาก

การสำารวจพบว่า บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาได้งานทำา หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี มีจำานวน                 

ทั้งสิ้น 1,437 คน (ร้อยละ 76.15)  ยังไม่มีงานทำาจำานวน 379 คน (ร้อยละ 20.08) และบัณฑิตที่ยังไม่มีงานทำาและ

กำาลังศึกษาต่อ จำานวน 71 คน (ร้อยละ 3.76)
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ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 สำนักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  ให้สามารถใช้งานได้ร่วมกับ
ระบบลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบัณฑิตในการบันทึกข้อมูล
ออนไลน์ พร้อมกับการลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรในคราวเดียวกัน ในวันที่บัณฑิตมาซ้อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตรเป็นประจำทุกปี  แต่ในการเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2561 ไม่สามารถรอเก็บข้อมูลในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ เนื่องจากสถานการณ์
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งมีการแพร่ระบาดในวงกว้างและยกระดับความรุนแรงมากข้ึน 
ดังนั้นเพื่อเป็นการงดจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของคนจำนวนมาก จึงต้องเลื่อนงานพิธีรับพระราชทานปริญญา
บัตรออกไปในวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  
 จากสถานการณ์ดังกล่าว  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับข้อมูลจากการสำรวจภาวะการมีงานทำของ
บัณฑิตได้ครอบคลุม และครบถ้วน  กองแผนงานจึงขอความร่วมมือบัณฑิตตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์
ที่ http://job.buu.ac.th  โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และ facebook fanpage ของ
มหาวิทยาลัย  พร้อมขอความร่วมมือผ่านส่วนงานที่เกี่ยงข้องให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้มีบัณฑิตให้
ความร่วมมือตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 1,887 คน จากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 
8,042 คน คิดเป็นร้อยละ 23.46 จากการสำรวจพบว่า บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพ
อิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1,437 คน (ร้อยละ 76.15)  ยังไม่มีงานทำจำนวน 379 คน (ร้อยละ 
20.08) และบัณฑิตที่ยังไม่มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ จำนวน 71 คน (ร้อยละ 3.76) 

 
แผนภูมิที่ 4 - 8 ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2557 - 2561 

ที่มา : ระบบภาวะการหางานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 

 จากแผนภูมริ้อยละการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา  
2557 – 2561  พบว่า ปีการศึกษา 2561 บัณฑิตระดับปริญญาตรีมีงานทำร้อยละ 76.15 เพ่ิมข้ึนจากปี
การศึกษา 2560 ซึ่งบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีงานทำมากท่ีสุด ร้อยละ 87.96 รองลงมา
ได้แก่กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 77.03 และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ร้อยละ 70.40 สำหรับคณะที่บัณฑิตมีงานทำมากที่สุด คือ คณะแพทยศาสตร์ บัณฑิตมีงานทำ
ทุกคน รองลงมาได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 98.92 และคณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 98.80 ตามลำดับ 
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ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 - 2561

แผนภูมิที่ 4 - 8 ร้อยละการมีงานทำาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 - 2561

ที่มา : ระบบภาวะการหางานทำาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

จากแผนภูมิร้อยละการมีงานทำาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2557 – 2561  

พบว่า ปีการศึกษา 2561 บัณฑิตระดับปริญญาตรีมีงานทำาร้อยละ 76.15 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ซึ่งบัณฑิต 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีงานทำามากที่สุด ร้อยละ 87.96 รองลงมาได้แก่กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ร้อยละ 77.03 และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 70.40 สำาหรับคณะที่บัณฑิตมี

งานทำามากที่สุด คือ คณะแพทยศาสตร์ บัณฑิตมีงานทำาทุกคน รองลงมาได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 98.92 

และคณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 98.80 ตามลำาดับ
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แผนภูมิที่ 4 - 9 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2557 – 2561 

ที่มา : กองแผนงาน 

จากแผนภูมริะดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา  
2557 - 2561 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยรวมต่อบัณฑิตในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา และในแต่ละคณะ กล่าวคือ ผู้ช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
บูรพา มีความพึงพอใจต่อบัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับมาก เหมือนกันในทุกคณะ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2561 

 
 มหาวิทยาลัยบูรพา มีจำนวนนิสิตทั้งหมด 30,263 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 27,680 คน 
คิดเป็นร้อยละ 91.46 ปริญญาโท 1,981 คน คิดเป็นร้อยละ 6.55 และปริญญาเอก 602 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.99  นิสิตทั้งหมดร้อยละ 52.68 อยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมาอยู่ในกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน ร้อยละ 30.24 และอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพจำนวน ร้อยละ 17.07 ตามลำดับ โดยในปีการศึกษา 2563 มีการรับนิสิตใหม่ทั้งสิ้น 7,395 คน 
จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 6,742คน คิดเป็นร้อยละ 91.17 ปริญญาโท 536 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.25 และปริญญาเอก 117 คน คิดเป็นร้อยละ 1.58 มีทุนสนับสนุนนิสิต ในปีการศึกษา 2562 
จำนวน 391 ทุน เป็นเงิน 9,154,265 บาท และจากการสำรวจบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2561 
พบว่า บัณฑิตมีงานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 76.15 ยังไม่มีงานทำ 
ร้อยละ 20.08 และมีบัณฑิตที่กำลังศึกษาต่อ ร้อยละ 3.76   
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ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 - 2561

แผนภูมิที่ 4 - 9 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 – 2561

ที่มา : กองแผนงาน

จากแผนภมูริะดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยบรูพา ปกีารศกึษา 2557 - 2561 

พบว่า ผูใ้ชบ้ณัฑติมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติมหาวทิยาลัยบรูพาโดยเฉลีย่รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยรวมตอ่บัณฑติในแตล่ะ

กลุ่มสาขาวิชาและในแต่ละคณะ กล่าวคือ ผู้ช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพามีความพึงพอใจต่อบัณฑิต                    

โดยเฉลี่ยในระดับมากเหมือนกันในทุกคณะ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2561

มหาวิทยาลัยบูรพา	มีจำานวนนิสิตทั้งหมด	30,263	คน	จำาแนกเป็นระดับปริญญาตรี	27,680	คน	

คิดเป็นร้อยละ	91.46	ปริญญาโท	1,981	คน	คิดเป็นร้อยละ	6.55	และปริญญาเอก	602	คน	คิดเป็น														

ร้อยละ	1.99		นิสิตทั้งหมดร้อยละ	52.68	อยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	รองลงมาอยู่

ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำานวน	ร้อยละ	30.24	และอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพจำานวน	ร้อยละ	17.07	ตามลำาดับ	โดยในปีการศึกษา	2563	มีการรับนิสิตใหม่ทั้งสิ้น	7,395	คน	

จำาแนกเป็นระดับปริญญาตรี	6,742	คน	คิดเป็นร้อยละ	91.17	ปริญญาโท	536	คน	คิดเป็นร้อยละ	7.25	

และปริญญาเอก	117	คน	คิดเป็นร้อยละ	1.58	มีทุนสนับสนุนนิสิต	ในปีการศึกษา	2562	จำานวน	391	ทุน	

เปน็เงนิ	9,154,265	บาท	และจากการสำารวจบณัฑติทีจ่บในปกีารศกึษา	2561	พบวา่	บณัฑติมีงานทำา	หรอื

ประกอบอาชีพอิสระ	ภายในระยะเวลา	1	ปี	ร้อยละ	76.15	ยังไม่มีงานทำา	ร้อยละ	20.08	และมีบัณฑิตที่

กำาลังศึกษาต่อ	ร้อยละ	3.76
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การวิจัยและนวัตกรรม

มหาวทิยาลยับรูพาใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาคณุภาพงานวจิยัให้มมีาตรฐานสากล  ได้รบัการรบัรองคณุภาพ

ระดับชาติและระดับสากล ตามมาตรฐานการดำาเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ส่ง

เสริมการวิจัยและนวัตกรรมในด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีทางทะเล การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอื่น ๆ  ส่งผลให้

อาจารยไ์ดร้บัรางวลัทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาติอยา่งหลากหลาย ครอบคลุมด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สิน

ทางปัญญา หรือการรายงานผลเชิงพาณิชย์ การจดสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ผ่านศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี

คณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์มหาวทิยาลยับรูพา ไดร้บัการรบัรอง
คณุภาพระดบัชาตแิละระดบัสากล จาก SIDCER, FERCAP และ สำานกังานการวจิยัแหง่ชาติ
  

รองศาสตราจารย ์ดร.จติตมิา เจรญิพานชิ รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและนวตักรรม พรอ้มดว้ย ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์

ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชุดท่ี 1 (กลุ่มคลินิก/ วิทยาศาสตร์

สุขภาพ/ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และ ดร.เด่นชัย ปราบจันดี รองประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ

วจิยัในมนษุย ์มหาวทิยาลยับูรพา ชดุท่ี 2 (กลุ่มมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์  เข้าร่วมรบัมอบโลร่บัรองคณุภาพคณะ

กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมประจำาปี “FERCAP International 

Conference ครัง้ที ่19” ณ มหาวทิยาลยัเซนส ์ปีนงั ประเทศมาเลเซีย ระหวา่งวนัที ่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) ตัง้ข้ึน  เพือ่พฒันาจริยธรรมงานวจิยัในมนษุยใ์นประเทศตา่ง ๆ  โดยมกีรรมการเปน็ผูท้รงคณุวฒุิ

จากทั้งประเทศไทย ทวีปเอเชีย และประเทศในภาคพื้นแปซิฟิก ทำาหน้าที่ประเมิน ให้คำาแนะนำา และรับรองคุณภาพ

สถาบันวิจัยที่ขอรับการประเมิน 
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รองศาสตราจารย ์ดร.จติตมิา เจรญิพานชิ รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและนวตักรรม พรอ้มดว้ย ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์

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 จากสำานักงานงานวิจัยแห่งชาติ 

ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้มีมาตรฐานสากล คณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จึงเป็นหนึ่งในกลไกหลักที่ช่วยผลักดันให้การวิจัยมีมาตรฐาน เพื่อให้งานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยบูรพา ดำาเนินไปได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง เป็นการให้ความเชื่อมั่นว่าอาสาสมัครในการวิจัย 

จะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการวิจัยและหลัง

เสรจ็สิน้การวจิยั และทำาใหไ้ดผ้ลการศึกษาวจิยัทีเ่ชือ่ถอืได้ สามารถนำาผลงานวจัิยตีพิมพ์ในวารสารซ่ึงเปน็ทีย่อมรบัใน

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) ภายใตห้วัขอ้ 

“Break the Barriers, Design the Future” ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยบูรพากับ ASIA PACIFIC CONSORTIUM OF RESEARCHERS AND EDUCATORS (APCoRE) มีรอง

ศาสตราจารย ์ดร.วัชรนิทร ์กาสลัก ผูร้กัษาการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยบรูพา เปน็ประธานเปดิงานและกลา่วตอ้นรบั 

งานประชุมวิชาการคร้ังนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผลงานวิจัยของทั้งนักวิจัยชาวไทยและชาวต่าง

ชาติ โดยมีผลงานวิจัยท่ีนำาเสนอรวมท้ัง 121 บทความ เป็นการนำาเสนอแบบบรรยาย 89 บทความ และนำาเสนอ

แบบโปสเตอร์ 32 บทความ ใน 5 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ศิลปะและการออกแบบ : วิจิตรศิลป์ประยุกต์ ดนตรีและศิลปะการแสดง รวมถึง

หวัขอ้ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมทีน่า่สนใจมากมาย อาทเิช่น

1. ปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง “บทบาทของเครอืขา่ยวจิยั ตอ่การขบัเคลือ่นประเทศไทย” โดย รศ.นพ.สรนติ ศลิธรรม 

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 ผู้อำานวยการโปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์

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 

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตนำ้าจืดจากนำ้าทะเลด้วยเทคโนโลยี   
Reverse Osmosis (RO)

งานวิจัยและนวัตกรรมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์ 

เทศสวัสดิ์ นายธีระศักดิ์ สโมสร และนายฉัตรดนัย ไชยหาญ ได้เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากนำ้าทะเลเข้มข้นสูงเชิงพาณิชย์ 

ด้วยระบบผลิตนำ้าจืดจากนำ้าทะเลด้วยระบบ RO สำาหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร การนำากระบวนการ RO 

มาพัฒนาสำาหรับตอบโจทย์ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรนำ้า โดยเฉพาะพื้นที่ทำาการเกษตรที่ประสบปัญหาการ

ขาดแคลนนำ้าในช่วงฤดูแล้งและได้รับผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งมีแนวโน้มจะ

ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงการนำานำ้าเค็มที่มีความเข้มข้นสูงมาก (brine) ซึ่งเป็นของเหลือทิ้งจาก

กระบวนการเปลี่ยนนำ้าทะเลให้เป็นนำ้าจืดโดยกระบวนการ RO มาใช้ประโยชน์ เพื่อลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่

อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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หุ่นยนต์เก็บขยะบนผิวนำ้า (Collection Trash Robot on Water Surface)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จันทนา ปัญญาวราภรณ์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์พัฒนาหุ่นยนต์เก็บขยะบนผิวนำ้า (Collection Trash 

Robot on Water Surface) ใหส้ามารถควบคมุความเรว็และทศิทางการ

ขบัเคล่ือนผ่านทาง mobile application สามารถเคล่ือนท่ีแบบอตัโนมัต ิ

ในกรณทีีม่ขียะอยูใ่นระยะตรวจจบัของกลอ้ง เพือ่ลดอนัตรายตอ่บคุคลที่

ลงไปเกบ็ขยะ ไมว่า่จะเปน็การติดเชือ้โรคจากแหล่งนำา้ หรืออาจะจะเกิด

อบุตัเิหตุในระหว่างการเกบ็ขยะ โดยแบง่การทำางานออกเปน็ 2 กรณี ดงันี้

•  ขยะลอยนำ้าอยู่ในระยะตรวจจับของกล้อง หุ่นยนต์ฯ เคลื่อนที่

อัตโนมัติ

•  ขยะลอยนำา้อยูน่อกระยะตรวจจับของกล้อง หุน่ยนต์ฯ สามารถ

ควบคุมการเคลื่อนที่และความเร็วผ่านทาง moblie application

อีกทั้ง ระบบสามารถตรวจจับประเภทขยะ โดยใช้หลักการตรวจ

จับวัตถุในภาพ และหุ่นยนต์ฯ จะเก็บเฉพาะขยะที่ลอยบนผิวนำ้าเท่านั้น ขยะมี 2 ประเภท คือ ขวดพลาสติกและถุง

พลาสติก เนื่องจากขยะดังกล่าวเป็นขยะที่ใช้ระยะเวลาย่อยสลายนาน

การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วยนวัตกรรม    
delayed-action gelling agent 

ดร.มิยอง ซอ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวม่ัง  

คณะศิลปกรรมศาสตร์  ได้ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วย

นวัตกรรม delayed-action gelling agent เพ่ือเพ่ิมมูลค่ายางพารา

ภาคตะวนัออก โดยไดว้สัดจุากยางพาราในรปูแบบใหมใ่นเชงิสร้างสรรค ์

สามารถเปน็ทางเลอืกในการเพิม่มลูคา่ใหย้างพาราได้ ตัวอยา่งผลิตภณัฑ์ 

เช่น ผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่งท่ีพักอาศัย ผลิตภัณฑ์ทางแฟชั่น เป็นต้น 

มีการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ประกอบการโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

จำานวน 2 ครั้ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีแบรนด์ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ของ

ตนเอง และจากการทดลองสำารวจตลาดพบว่า ผู้ต้องการจะสั่งผลิตเป็น

จำานวนมาก และผู้ประกอบการอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางคือ 

การจำาหน่ายวัสดุให้นักออกแบบ เนื่องจากมีหน่วยงาน TCDC มาติดต่อ

ขอนำาวัสดุเส้นยางและแผ่นยาง นำาไปจัดแสดงไว้ในสาขา TCDC ทั่วโลก 

เช่น อเมริกา เยอรมันนี อิตาลี สวีเดน จีน เกาหลี และญี่ปุ่น เพื่อให้

นักออกแบบได้รู้จักวัสดุและสั่งวัสดุไปใช้สำาหรับงานด้านการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์  
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เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อติดครีบ และท่อคาปิลลารี่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ได้พัฒนาวิธีใหม่ในการออกแบบเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบท่อ

ติดครีบและท่อคาปิลลาร่ี สำาหรับใช้ในระบบทำาความเย็นและระบบ

ปรบัอากาศ การออกแบบชิน้ส่วนของระบบทำาความเยน็และระบบปรบั

อากาศ คอื ครีบชนดิต่าง ๆ  เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบทอ่ติดครบี 

และท่อคาปิลลารี่ โดยวิธีใหม่ที่นำาเสนอนี้ เป็นวิธีท่ีมีความแม่นยำากว่า

ผลลัพธ์จากซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังได้รับการ

ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยทางด้าน

การถา่ยเทความรอ้นทีจ่ดัอยูใ่นลำาดบัหนึง่และลำาดบัตน้ ๆ  ของโลกอยา่ง

ต่อเน่ือง และยังได้รับการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ภายในประเทศไทย

แล้วด้วย
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จำานวนโครงการวิจัย และงบประมาณอุดหนุนการวิจัย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยบูรพามีจำานวนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ รวม 219 โครงการ 

โดยไดร้บัทนุจากแหลง่เงนิรายได้มหาวทิยาลยั 167 โครงการ แหลง่ทนุภายนอกมหาวทิยาลยั 52 โครงการ งบประมาณ

ทั้งสิ้น 183,697,588 บาท เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนของงบประมาณจำาแนกตามแหล่งทุนพบว่า ร้อยละ 90.95 มาจาก

แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย รองลงมา คือ จากแหล่งเงินรายได้มหาวิทยาลัย ร้อยละ 9.05 และในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยไม่ได้รับงบจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาล  เมื่อพิจารณางบประมาณอุดหนุนการวิจัย ในช่วง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 พบว่ามีค่าที่ไม่แตกต่างกันมากนัก อยู่ในช่วง 180,000,000 – 250,000,000 บาท 

ยกเว้นปีงบประมาณ 2562 ที่ได้รับงบประมาณลดลง

ตารางที่ 5 - 1 จำานวนโครงการวิจัย จำาแนกตามแหล่งทุน

ปีงบประมาณ/แหล่งทุน 2559 2560 2561 2562 2563

เงินอุดหนุนรัฐบาล 250 247 234 113 0

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 160 200 118 214 167

เงินรายได้จากแหล่งทุนอื่น 26 12 79 40 52

รวม 436 459 431 367 219

ที่มา : กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
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ตารางที่ 5 - 2 งบประมาณอุดหนุนการวิจัย จำาแนกตามแหล่งทุน

แหล่งทุน
เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินรายได้มหาวิทยาลัย แหล่งทุนอื่น

รวม
งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ

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

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

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

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

2563 0 0 16,629,715 9.05 167,067,873 90.95 183,697,588

ที่มา : ปีงบประมาณ 2559 - 2560 ใช้ข้อมูลจากระบบรายงานประจำาปี apps.buu.ac.th/arsystem 

ปีงบประมาณ 2561-2563 ใช้ข้อมูลจากระบบวิจัย e-research.buu.ac.th

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

      2)  ปี พ.ศ.2559-2561 การรับจ้างทำาวิจัยหรือให้คำาปรึกษางานวิจัยที่สิทธิผลงานเป็นผู้ว่าจ้างได้

ถูกนิยามให้เป็นโครงการบริการวิชาการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการ

บรกิารวชิาการ พ.ศ.2558 ลงวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2558 ต่อมาได้มกีารแกไ้ข โดยระเบยีบฯ 

(ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ซ่ึงจะมีผลต่อรายงานประจำาปี พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

การเผยแพร่ผลงานวิจัย  

108 รายงานประจำปี  พ.ศ.  2563 
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หมายเหตุ : 1) ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2559-2561 เงินวิจัยไม่ได้รวมเงินที่ได้จากรับจ้างวิจัย หรือ ที่ปรึกษาวิจัย 
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นิยามให้เป็นโครงการบริการวิชาการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ พ.ศ.
2558 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 ต่อมาได้มีการแก้ไข โดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กันยายน 
พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีผลต่อรายงานประจำปี พ.ศ.2562 เป็นต้นไป  
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัย   

 
แผนภูมิที่ 5 - 2 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2559 - 2563 

ที่มา : กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 
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จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2559 - 2563

รายงานสืบเนื่องระดับชาติ รายงานสืบเนื่องระดับนานาชาติ
วิจัยที่ตีพิมพ์วารสารระดับชาติ วิจัยที่ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ

แผนภูมิที่ 5 - 2 จำานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2559 - 2563

ที่มา : กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
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โดยภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยบูรพามีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด 

744 บทความ โดยผลงานส่วนใหญ่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จำานวน 348 บทความ รองลงมาคือ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จำานวน 267 บทความ ผลงานตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องระดับชาติ จำานวน 

81 บทความ และผลงานท่ีตพีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองระดบันานาชาต ิ48 บทความ ตามลำาดบั เมือ่พจิารณาเปรยีบเทียบ

กบัจำานวนอาจารยป์ระจำาทัง้หมด จำานวน 1,376 คน พบวา่มสีดัสว่นผลงานวจัิยทีตี่พิมพเ์ผยแพรต่อ่อาจารย์เทา่กบั 0.54 

เรื่องต่อคน โดยส่วนงานท่ีมีสัดส่วนจำานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ต่อจำานวนอาจารย์ มากที่สุดคือ  วิทยาลัย

วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ร้อยละ 3.27 รองลงมาได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ 1.47 และคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ร้อยละ 1.42 ตามลำาดับ ทั้งนี้ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล Scopus ปี 2563 ลดลงเหลือ 51 ครั้งต่อปี

ตารางที่ 5 - 3 วารสารวิชาการ ในมหาวิทยาลัยบูรพา

ลำาดับ ส่วนงาน ชื่อวารสาร ระดับ
ปรากฏ      
ในฐาน

Impact 
Factor

วารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 คณะวิทยาศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา นานา ACI

0.606ชาติ TCI กลุ่มที่ 1

2 คณะพยาบาลศาสตร์ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชาติ TCI กลุ่มที่ 1 0.14

3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา ชาติ TCI กลุ่มที่ 1 0.043

4 คณะแพทยศาสตร์ วารสารบูรพาเวชสาร ชาติ - -

วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชาติ TCI กลุ่มที่ 1 0.07

2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ การเมือง การบริหาร และกฎหมาย ชาติ TCI กลุ่มที่ 1 0.07

3 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ ชาติ TCI กลุ่มที่ 1 0.19

4 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ Journal of Global Business Review ชาติ TCI กลุ่มที่ 2 0.05

5 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา

วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (Research 
Methodology and Cognitive Science)

ชาติ TCI กลุ่มที่ 1 0.302

6 คณะศึกษาศาสตร์ วารสารศึกษาศาสตร์ ชาติ TCI กลุ่มที่ 1 0.34

7 วารสารศึกษาศาสตร์ HRD Journal ชาติ TCI กลุ่มที่ 2 0.023

8 คณะการจัดการและการท่อง
เที่ยว

วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ชาติ TCI กลุ่มที่ 2 0.29

9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมบูรพา ชาติ TCI กลุ่มที่ 2 0.015

10 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง ชาติ TCI กลุ่มที่ 1 0.154

11 คณะดนตรีและการแสดง วารสารดนตรีและการแสดง ชาติ TCI กลุ่มที่ 2 0

12 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา ชาติ - -

13 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ วารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมหาวิทยาลัยบูรพา ชาติ - -

 หมายเหตุ : จากฐานข้อมูล TCI ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
ที่มา : กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม  
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือ  การรายงาน
ผลเชิงพาณิชย์

ในปีงบประมาณ 2563 นักวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพามีการยื่นคำาขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือการ

รายงานผลเชิงพาณิชย์ ผ่านศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวม 92 ผลงาน โดยมีการยื่นคำาขอรับ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำานวน 7 ผลงาน สิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำานวน 30 ผลงาน สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

จำานวน 49 ผลงาน และยืน่จดแจง้ลขิสทิธิ ์จำานวน 6 ผลงาน  โดยคณะทีม่กีารยืน่คำาขอจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา

มากที่สุด คือคณะศิลปกรรมศาสตร์ รองลงมาได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และอัญมณี เท่ากัน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตามลำาดับ 

ผลงานประเภท : อนุสิทธิบัตร

ในปงีบประมาณ 2563 ศนูยท์รพัยส์นิทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลย ีมกีารยืน่คำาขอรับอนสิุทธบิตัร จำานวน 

7 ผลงาน ดังนี้

1. กรรมวธิกีารสงัเคราะหส์ารอนพุนัธข์องพิเพอร์รีนจากพริกไทย และฤทธิย์บัยัง้แอซิติลโคลีนเอสเตอเรส โดย 

ผศ.ดร.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง และคณ คณะวิทยาศาสตร์

2. บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิเอทลีนี ทีม่สีว่นผสมของพลาสติกรีไซเคลิจากคลอรีน ด้วยกระบวนการข้ึนรูปโดยวธิกีาร

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 เพื่อนำาไปพัฒนาเป็นยาบรรเทาอาการโรคอัลไซม์เมอร์ 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. เครือ่งสเปกโตรมเิตอรท์าลบอต-เลา สำาหรับวดัความยาวคล่ืนแสง โดย ผศ.ดร.สรายธุ เดชะปญัญา และคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์

ผลงานประเภท : สิทธิบัตรการประดิษฐ์

ในปงีบประมาณ 2563 ศนูยท์รพัยส์นิทางปัญญาและถา่ยทอดเทคโนโลย ีมกีารยืน่คำาขอรบัสทิธบิตัรการประดษิฐ ์

จำานวน 30 ผลงาน ดังนี้

1. แผ่นวัสดุห้ามเลือดท่ีมีสารสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือ และกรรมวิธีการผลิต โดย รศ.ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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2. ผ้าอุ้มทารกแรกเกิดที่คลอดด้วยการผ่าตัด โดย ผศ.นพ.กิตติ กรุงไกรเพชร คณะแพทยศาสตร์

3. อุปกรณ์หน้ากากก่อแรงดันบวก โดย ดร.ปิยพงษ์ ประเสริฐศรี คณะสหเวชศาสตร์

4. เครื่องพ่นละอองลอยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค และป้องกันการติดเช้ือใน          

โรงพยาบาล โดย ดร.อาณัติ ดีพัฒนา และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

5. กรรมวิธีเตรียมสารสกัดฟีนอลิกปริมาณสูงจากใบขลู่ โดย ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์

6. กรรมวิธีการเตรียมไฮบริดไคโตซานคอมโพสิต ท่ีมีองค์ประกอบของแมงจิเฟอริน และอนุภาคนาโนซิงค์

ออกไซด์ ด้วยวิธีโซล-เจล สำาหรับใช้เป็นโครงเลี้ยงเซลล์ โดย ผศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค และคณะ           

คณะวิทยาศาสตร์

7. ยาสีฟันสมุนไพรอัดเม็ดชนิดเม็ดฟู่ และกรรมวิธีการผลิต โดย ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ และคณะ              

คณะเภสัชศาสตร์

8. ระบบทำาความสะอาดโถปัสสาวะชายปลอดเชือ้โรคและปราศจากกลิน่ไมพ่งึประสงค ์โดย ดร.อาณตั ิดพีฒันา 

และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

9. อุปกรณ์สำาหรับวัดรอยเท้าเพื่อทาการประเมินรูปเท้า โดย ผศ.ดร.พิมลพรรณ ทวีการวรรณจักร                     

คณะสหเวชศาสตร์

10. กรรมวิธีการทำาสารเคลือบป้องกันการผุกร่อน ของทองแดง ที่มีส่วนประกอบของไทเทเนียมไดออกไซด์        

เจือด้วยทองแดง โดย ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ และนายปิยพล แห้วเพ็ชร คณะวิศวกรรมศาสตร์

11. ฟิล์มและสารเคลือบจากคาร์บอกซี่เมทิลเซลลูโลส และสมุนไพรไทยที่มีฤทธ์ิต้านเชื้อ สเตรปโตคอคคัส           

ออเรียส และกรรมวิธีการผลิต โดย รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์

12. กรรมวิธกีารสกดันโิคตนิจากใบยาสบูโดยวธิกีารสกดัดว้ยของไหลทีค่วามดนัสงู โดย ดร.นพพล วรีะนพนนัท ์

และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

13. กรรมวธีิเตรยีมสารสกดัจากมะดนัทีม่ฤีทธิต์า้นอนมุลูอสิระสงู โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารยด์ร.บญุดศิย ์วงศ์ศักดิ ์

คณะเภสัชศาสตร์

14. กรรมวิธีการวิเคราะห์ปริมาณเอทานอลในนำ้ามันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์แบบไม่ใช้สารเคมี โดย ผศ.ดร.ศศิธร 

มั่นเจริญ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์

15. กรรมวิธีการผลิตเยื่อกระดาษเหลือท้ิงเพ่ือใช้ในการข้ึนรูปด้วยแม่พิมพ์ โดย ดร.มิยอง ซอ คณะศิลปกรรม

ศาสตร์

16. กรรมวิธีการผลิตเย่ือกระดาษเหลือท้ิงเพ่ือใช้ในการข้ึนรูปด้วยระบบไฮดรอลิคแบบอัดร้อน โดย ดร.มิยอง ซอ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

17. กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากเหง้าเร่วหอมท่ีมีสาร 4 เมทอกซีซินนามิล พี คูมาเรตและทรานส์ 4               

เมทอกซีซินนามัลดีไฮด์ในปริมาณสูง โดย รศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข และคณะ คณะวิทยาศาสตร์
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18. กรรมวิธกีารสกดัสารสารประกอบฟนีอลกิทัง้หมดจากใบบวัหลวง โดย ดร.ณฎัฐณิ ีธรีกลุกติตพิงศ ์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. กรรมวิธีการสร้างสรรค์ศิลปะลายรดนำ้าแบบสามมิติด้วยน้ายาอีพ็อกซ่ีเรซ่ิน โดย ผศ.ดร.นฤทธิ์ วัฒนภู          

คณะศึกษาศาสตร์

25. ผลิตภัณฑ์วิปโฟมที่มีส่วนผสมของสารสกัดหญ้ารีแพร์เป็นองค์ประกอบ และกรรมวิธีการผลิตดังกล่าว           

โดย ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ และคณะ คณะเภสัชศาสตร์

26. อุปกรณ์สำาหรับติดที่วางแขนเก้าอี้ 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 มีการยื่นคำาขอรับยื่นจดแจ้ง

ลิขสิทธิ์ จำานวน 6 ดังนี้

1. รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ ์การนำาความรู ้เทคโนโลย ีและนวตักรรมของมหาวทิยาลยับรูพาเพือ่เพิม่ศกัยภาพ 

ภาคอุตสาหกรรม โดย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ และเจ้าหน้าที่ศูนย์

ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำานักบริการวิชาการ

2. งานออกแบบแอปพลิเคชัน (Applocation) “ราชธานีศรีวะนาไล” โดย ผศ.ภคมน ต้ังจิตติเลิศ และ ผศ.บุญชู 

บุญลิขิตศิริ คณะศิลปกรรมศาสตร์  
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3. งานออกแบบห้องนิทรรศการศิลปะดิจิทัล “ราชธานีศรีวะนาไล” โดย ผศ.ภคมน ต้ังจิตติเลิศ 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. กระบวนการวิจัยสำาหรับนักวิจัยมืออาชีพ โดย รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ

ปัญญา

ผลงานประเภท : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการยื่นคำาขอรับ สิทธิบัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ จำานวน 49 ผลงาน ดังนี้ 

ลวดลายสลากสินค้า 
โดย อ.รสา	สุนทรายุทธ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายบนกล่องพับ
โดย อ.รสา	สุนทรายุทธ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

โถปัสสาวะ
โดย ดร.อาณัติ	ดีพัฒนา							

และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลวดลายสลากสินค้า 
โดย นายวิศรุต	อยู่เกิด	และ	อ.รสา	สุนทรายุทธ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายถุงบรรจุภัณฑ์
โดย นายวิศรุต	อยู่เกิด และ

อ.รสา	สุนทรายุทธ	
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายถุงบรรจุภัณฑ์
โดย นายวิศรุต	อยู่เกิด	และ

อ.รสา	สุนทรายุทธ	
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ชั้นวางหนังสือ
โดย ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ชั้นวางหนังสือ
โดย ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ชั้นวางหนังสือ
โดย	ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ชั้นวางหนังสือ
โดย ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
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โต๊ะ
โดย ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ชั้นวางหนังสือ
โดย ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

เก้าอี้
โดย ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายกระดาษ
โดย ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายกระดาษ
โดย ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายกระดาษ
โดย ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายกระดาษ
โดย ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายกระดาษ
โดย ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายกระดาษ
โดย ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายกระดาษ
โดย ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายกระดาษ
โดย ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายกระดาษ
โดย ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายกระดาษ
โดย ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ภาชนะบรรจุ
โดย ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ภาชนะบรรจุ
โดย ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ภาชนะบรรจุ
โดย ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ภาชนะบรรจุ
โดย	ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ภาชนะบรรจุ
โดย	ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ภาชนะบรรจุ
โดย ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายกระดาษ
โดย ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
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ลวดลายกระดาษ
โดย ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายกระดาษ
โดย ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายกระดาษ
โดย ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายกระดาษ
โดย ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลวดลายกระดาษ
โดย ดร.มิยอง	ซอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

พลอย
โดย ผศ.สุภารีย์	เถาว์วงษา

คณะอัญมณี

พลอย
โดย ผศ.สุภารีย์	เถาว์วงษา

คณะอัญมณี

พลอย
โดย ผศ.สุภารีย์	เถาว์วงษา

คณะอัญมณี

สร้อย
โดย ผศ.วรชัย	รวบรวมเลิศ	

และคณะ	
คณะอัญมณี

สร้อย
โดย ผศ.วรชัย	รวบรวมเลิศ	

และคณะ	
คณะอัญมณี

พลอย
โดย ผศ.วรชัย	รวบรวมเลิศ	

และคณะ	
คณะอัญมณี

พลอย
โดย ผศ.สุภารีย์	เถาว์วงษา

คณะอัญมณี

ต่างหู
โดย ผศ.วรชัย	รวบรวมเลิศ	

และคณะ	
คณะอัญมณี

ต่างหู
โดย ผศ.วรชัย	รวบรวมเลิศ	

และคณะ	
คณะอัญมณี

ต่างหู
โดย ผศ.วรชัย	รวบรวมเลิศ	

และคณะ	
คณะอัญมณี

ต่างหู
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



ANNUAL REPORT 2020
B U R A P H A  U N I V E R S I T Y

116

บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลด้านการวิจัย

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
ผลิตนำา้จืดจากนำา้ทะเลด้วยเทคโนโลยี 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 ประจำาปี 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 ช่วงหาดคุ้งวิมาน-

หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี ในการประชุมวิชาการด้าน
การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

น.ส.กัณหา	พรมมาบุญ	
คณะแพทยศาสตร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผล
งาน การรับรู้และความพึงพอใจของบุคลากรต่อการนำาองค์กร
ของผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ในการประชุมวิชาการวิจัย

ระดับชาติสำาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 12  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563

มหาวทิยาลยับรูพา	ผลติผลงานวจิยัและนวตักรรม	ในปงีบประมาณ	2563	กวา่	219	เร่ือง	มอีาจารย์

ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ	 ไม่น้อยกว่า	9	ผลงาน	มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ทั้งหมด	744	บทความ	โดยมีการอ้างอิงผลงานวิจัยในฐานข้อมูล	Scopus		51	ครั้ง	และมีการยื่นคำาขอจด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือการรายงานผลเชิงพาณิชย์	ผ่านศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี	ทั้งสิ้น	92	ผลงาน
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การบริการวิชาการ และเครือข่ายความร่วมมือ

มหาวทิยาลยับรูพามพีนัธกจิหลกัในการสง่เสรมิ สนบัสนนุและดำาเนนิการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคมใหส้อดคล้อง

กบัแผนพฒันาและนโยบายของชาต ิตอบสนองความต้องการพัฒนา แกไ้ขปญัหา หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งแกส่งัคม

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ  ให้ครอบคลุมด้านการ

ทำานุบำารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งบทบาทในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และ

การบริการทางการแพทย์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมระหว่าง           

เครอืขา่ยความร่วมมอืท้ังในประเทศและตา่งประเทศ เพือ่พฒันามหาวทิยาลยัไปสูก่ารเปน็ศนูยก์ลางดา้นข้อมลูข่าวสาร

การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคตะวันออก

การบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 

เรือนจำาชลบุรี-ม.บูรพา ร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะผู้ต้องขัง

นายสมศกัดิ ์เทพสทุนิ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยติุธรรม เปน็ประธานพธิวีางศลิาฤกษ ์โครงการนคิมอตุสาหกรรม

ฝึกอาชีพผู้พลั้งพลาด ณ เรือนจำาชั่วคราวบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวง

ยุติธรรม นายนิมิต ทัพวนานต์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์                 

นายโฆสติ สวุนิจิจติ ประธานคณะอนกุรรมการเพ่ือศกึษาแนวทางการจัดต้ังนคิมอตุสาหกรรมราชทณัฑ์ นายภคัรธรณ ์

เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมในพิธี
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การจดัตัง้นคิมอตุสาหกรรมราชทณัฑ ์(นำาร่อง) ทีเ่รือนจำาชัว่คราวบา้นบงึ ถอืเปน็แหง่แรกของประเทศไทย เปน็

นโยบายเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพแบบลงมือทำาจริง ได้วิชาความรู้ เมื่อพ้นโทษออกไปแล้วมีงานทำา ไม่กระทำาผิดซำ้า

อีก ซึ่งในครั้งนี้มีความร่วมมือทั้งหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเอกชน กลุ่มนักธุรกิจผู้ประกอบการ สภาอุตสาหกรรม สภา

หอการค้า ชุมชน หน่วยงานอิสระ และองค์การไม่แสวงหาผลกำาไร จากนี้จะบูรณาการร่วมกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อหยิบ

ยื่นโอกาสในการกลับตัวให้แก่ผู้ต้องขัง ให้มีอาชีพ มีรายได้ในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว สามารถที่จะกลับเป็นคน

ดีของสังคมได้อีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาเล็งเห็นความสำาคัญของการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม จึงได้เข้า

ร่วมพัฒนาเรือนจำา และจัดโครงการเป็น 3 ระยะ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ครอบคลุมในทุกด้าน คือ 

 - การปรับปรุงพื้นที่และจัดการสิ่งแวดล้อมภายในเรือนจำา

 - การเสริมทักษะ การอบรมพัฒนาด้านต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างอาชีพแก่ผู้ต้องขัง

 - การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขัง

โดยมีหลายส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมสนับสนุนการพัฒนาเรือนจำา ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 

ที่จะสร้างโอกาสและการยอมรับให้กับผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ในการกลับคืนสู่สังคมต่อไป

โครงการจัดทำามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (MICE)

มหาวทิยาลยับูรพาร่วมกบัสถาบันคุณวุฒวิชิาชพี (องคก์ารมหาชน) (สคช.) จัดประชมุสมัมนาชีแ้จงผู้เกีย่วขอ้งใน

อุตสาหกรรมวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ไมซ์ พร้อมเปิดตัวโครงการจัดทำามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ

วชิาชพี สาขาวชิาชพีการจัดประชมุและนทิรรศการ (MICE) เพือ่สง่เสรมิและสนบัสนนุใหอ้าชพีในสาขาวชิาชพีการจดั

ประชุมและนิทรรศการ (MICE) มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ 

มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร  

โดยโครงการดงักลา่วจะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบเชงิบวก อาทิ การขยายตัวทางเศรษฐกจิและการพฒันาของธรุกจิสนบัสนนุ

ทีเ่ก่ียวขอ้งตา่ง ๆ  อยา่งตอ่เนือ่ง อกีทัง้ประเทศไทยยงัเปน็ศนูยก์ลางอตุสาหกรรมไมซใ์นตลาดภมูภิาคดา้นการเช่ือมตอ่

และการเข้าถึงตลาดอาเซียน และกลุ่มประเทศ CLMV รวมถึงรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มศักยภาพและวางแผนเชิงรุกให้กับ
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ไมซ์ไทย อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังคงขาดแบบทดสอบสมรรถนะของบุคคลในวิชาชีพดังกล่าว ดังนั้นสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพจึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช รองอธิการบดีฝ่าย

บริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา ดำาเนินโครงการจัดทำามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัด

ประชุมและนิทรรศการ (MICE) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประกอบการจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ สถาน

ศึกษาสามารถนำาไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และจะนำา

ไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้

การบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคมที่ชัดเจนบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง

เพียงพอและยั่งยืน จึงมุ่งส่งเสริมและผลักดันองค์ความรู้หรือผลงานวิจัย โดยใช้การบริการวิชาการ ไปประยุกต์             

ตอ่ยอด เพือ่การพฒันาสงัคม ชมุชน และเศรษฐกจิของประเทศ และเพือ่ใหก้ารบรกิารวชิาการ แกส่งัคมมคีวามโดดเดน่

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูม้ส่ีวนไดส้ว่นเสียและบรูณาการกบัพนัธกจิต่าง ๆ  ได้ มหาวทิยาลยับรูพาได้กำาหนดให้

มีระบบและกลไกการบรกิารวชิาการแกส่งัคม และกำากบั ติดตามใหม้รีะบบดำาเนนิการตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA 

โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริการวิชาการข้ึน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา 

และคณะกรรมการบริหารเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ กลไกการทำางานที่สำาคัญคือการสร้างการมีส่วนร่วมจาก

ทกุภาคสว่นและบูรณาการบรกิารวชิาการใหส้อดคลอ้งกบัพันธกจิหลกัของมหาวทิยาลยับรูพา โดยยดึหลกัการพฒันา

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มจากการกำาหนด

กลยุทธ์ ทิศทาง แนวทางการให้บริการวิชาการแก่สังคมและ action plan ของการดำาเนินงานตลอดท้ังปี มี

การถ่ายทอด ไปสู่ส่วนงานต่าง ๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำาไปสู่การบริการ

วิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

มหาวิทยาลัยบูรพามีผลงานตามนโยบายที่ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาชุมชน สังคม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

รัฐวิสาหกิจ รวมท้ังธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและสามารถประยุกต์หรือสร้างแนวทางการดำาเนินงานใหม่ ๆ 

ด้วยตนเองได้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยบูรพามีจำานวนโครงการบริการวิชาการรวม 497 โครงการ มีงบ

ประมาณ ทัง้สิน้ 317,989,384.96 บาท กวา่รอ้ยละ 86.28 ของงบประมาณมาจากแหลง่ทนุอืน่รวม 274,368,951.96 

บาท รองลงมาได้รับทุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 42,807,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.46 และจากเงินรายได้

มหาวิทยาลัย 812,733.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.26  นอกจากการจัดทำาโครงการบริการวิชาการ บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยบูรพายังได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 292 คน จำานวน 

502 ครั้ง เขียนบทความลงในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ  จำานวน 102 บทความ เผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง 

จำานวน 366 เรื่อง และทางอินเทอร์เน็ต 487 เรื่อง
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ตารางที่ 6 - 1 โครงการบริการวิชาการ จำาแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2563

แหล่งทุน
ปีงบประมาณ	2563

จำานวน งบประมาณ ร้อยละ

เงินอุดหนุนรัฐบาล 1         42,807,700.00      13.46 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 29             812,733.00        0.26 

แหล่งทุนอื่น 467       274,368,951.96      86.28 
รวม 497         317,989,384.96   	100.00	

ที่มา : กองแผนงาน

 หมายเหตุ : 1) ข้อมูลจำานวนโครงการและงบประมาณ แหล่งเงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินรายได้มหาวิทยาลัย                  

จากระบบรายงานประจำาปี

  2) ข้อมูลจำานวนโครงการแหล่งทุนอื่น จากระบบสารสนเทศโครงการบริการวิชาการ 

  3) ข้อมูลงบประมาณแหล่งทุนอื่น จากระบบบัญชีสามมิติ

ตารางที่ 6 - 2 โครงการบริการวิชาการ จำาแนกตามแหล่งทุนและส่วนงาน ปีงบประมาณ 2563

ส่วนงาน
เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินรายได้มหาวิทยาลัย แหล่งทุนอื่น รวม

จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน 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 50,000.00 7 4,760,400.00 8 4,810,400.00

คณะวิทยาศาสตร์ - - 2 231,000.00 23 8,254,916.87 25 8,485,916.87

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
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ส่วนงาน
เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินรายได้มหาวิทยาลัย แหล่งทุนอื่น รวม

จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน 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 “พิบูลบำาเพ็ญ” - - - - 4 3,010,500.00 4 3,010,500.00

สถาบันภาษา - - - - 20 525,950.00 20 525,950.00

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล - - - - 8 744,080.00 8 744,080.00

สำานักคอมพิวเตอร์ - - - - 10 3,519,300.00 10 3,519,300.00

สำานักบริการวิชาการ - - - - 146 105,148,469.04 146 105,148,469.04

สำานักหอสมุด - - - - - - 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 29 812,733.00 467 274,368,951.96 497 317,989,384.96

ที่มา : กองแผนงาน

 หมายเหตุ : 1)  ข้อมูลจำานวนโครงการและงบประมาณแหล่งเงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินรายได้มหาวิทยาลัย

จากระบบรายงานประจำาปี

  2)  ข้อมูลจำานวนโครงการแหล่งทุนอื่น จากระบบสารสนเทศโครงการบริการวิชาการ

  3)  ข้อมูลงบประมาณแหล่งทุนอื่น จากระบบบัญชีสามมิติ

การเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

มหาวิทยาลัยบูรพามีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บุคลากรของ

มหาวทิยาลยับรูพาไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรให้กบัหนว่ยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน รวมทัง้สิน้ 292 คน จำานวน 502 

ครั้ง เมื่อจำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า บุคลากรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย

พิเศษมากที่สุด จำานวน 199 ครั้ง รองลงมาได้แก่ บุคลากรกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำานวน 155 

ครั้ง บุคลากรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำานวน 83 ครั้ง และกลุ่มสถาบัน สำานัก ศูนย์ จำานวน 65 

ครั้ง ตามลำาดับ
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ตารางที่ 6 - 3 จำานวนบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ปีงบประมาณ 2563

กลุ่มวิชา จำานวนคน จำานวนครั้ง

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 69 155

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 126 199

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 58 83

กลุ่มสถาบัน สำานัก ศูนย์ 39 65

รวมทั้งสิ้น 292 502

การเขียนบทความเผยแพร่ทางสิ่งพิมพ์

การเขียนบทความเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการนั้นเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมอีกประการหนึ่ง  ซึ่งจะทำาให้

ประชาชนได้รับความรู้และเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำาวัน สามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เขียนบทความลงในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ  จำานวน 102 

บทความ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 6-4

ตารางที่ 6 - 4 การเขียนบทความเผยแพร่ทางสิ่งพิมพ์ จำาแนกตามส่วนงาน ปีงบประมาณ 2563

ส่วนงาน/หน่วยงาน
จำานวน

เรื่อง
ส่วนงาน/หน่วยงาน

จำานวน

เรื่อง

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 4 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

คณะดนตรีและการแสดง 3 คณะศึกษาศาสตร์ 4

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 21

คณะเทคโนโลยีทางทะเล 15 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 1

คณะพยาบาลศาสตร์ 27 โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1

คณะเภสัชศาสตร์ 1 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 4

คณะวิทยาศาสตร์ 18 รวมทั้งสิ้น 102

การเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง และทางอินเตอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อให้ประชาชนได้

รบัทราบความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม และเรือ่งทีเ่ปน็ประโยชนก์บัชวีติประจำาวันในด้านต่าง ๆ  ครอบคลุมพ้ืนทีเ่กือบทัว่

ประเทศ  โดยออกอากาศทั้งระบบ FM และ AM ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้  บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เขียน

บทความทางวิชาการเผยแพรท่างวทิยกุระจายเสยีง จำานวน 366 เรือ่ง   และเผยแพรท่างอนิเทอรเ์นต็ 487 เรือ่ง แสดง

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

ชื่อรายการ ส่วนงาน จำานวน
(สถานี)

จำานวน
(เรื่อง)

1. วิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สำานักบริการวิชาการ 96 52

2. มนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สำานัก
บริการวิชาการ

70 52

3. สุขภาพดีมีสุข โรงพยาบาลมหาวทิยาลยับรูพา รว่มกบั สำานกับรกิาร
วิชาการ

68 52

4. สุขภาพดี-ชีวีมีสุข คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ สำานักบริการวิชาการ 55 52

5. วิถีสุขภาพ คณะสาธารณสขุศาสตร ์รว่มกับ สำานกับรกิารวชิาการ 48 52

6. ก้าวไกลในโลกกว้าง สำานักบริการวิชาการ 93 52

7. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สำานักบริการวิชาการ 61 52

8. เล่าข่าวชาวมอบู คณะเภสัชศาสตร์ 1 2

รวม 366

ตารางที่ 6 - 6 การเผยแพร่วิชาการทางอินเทอร์เน็ต

เว็บไซต์ เรื่อง ส่วนงาน
จำานวน
(เรื่อง)

Uniserv.buu.ac.th รายการวิทยาศาสตร์เพื่อ
ประชาชน

คณะวิทยาศาสตร์
ร่วมกับ สำานักบริการวิชาการ

52

Uniserv.buu.ac.th รายการมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร่วมกับ สำานักบริการวิชาการ

52

Uniserv.buu.ac.th รายการสุขภาพดีมีสุข คณะแพทยศาสตร์
ร่วมกับ สำานักบริการวิชาการ

52

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

52

Uniserv.buu.ac.th วิถีสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับ 
สำานักบริการวิชาการ

52

Uniserv.buu.ac.th ก้าวไกลในโลกกว้าง สำานักบริการวิชาการ 52

Uniserv.buu.ac.th มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สำานักบริการวิชาการ 52

https://tinyurl.com/
v7s3vqo

ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎ
หมายภาคคำ่า

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 72

YOUTUBE moshisaran 
channels

การจัดการความรู้ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 17

www.buu.ac.th/buuusr/
frontend/index

อโรคยาศาลา นำ้ามันหอมระเหย
เพื่อการบำาบัด

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 1

https://ccpe.pharmacy-
council.org/

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทาง
เภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ 8

www.facebook.com สัตวศาสตร์พาเพลิน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5

www.mupabuu.com/
post/mupa-talk-news

mupa talk and news คณะดนตรีและการแสดง 20

รวม 487
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การให้บริการวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ 

นอกจากการให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยบูรพายังมีการให้

บริการวิชาการแก่บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซ่ึงเป็นบริการวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยมีการดำาเนินการ

มาอย่างต่อเนื่อง  ตามความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนการให้บริการฝึกปฏิบัติงานแก่นิสิต

มหาวิทยาลัยบูรพาและนิสิตต่างสถาบัน

ตารางที่ 6 - 7 การให้บริการวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ

ส่วนงาน/หน่วยงาน การให้บริการ สถิติการให้บริการ

คณะการแพทย์แผนไทยอภัย

ภูเบศร

ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1,600 คน

คณะดนตรีและการแสดง ให้บริการทางด้านดนตรีและการแสดง 20 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ การบริการทางการแพทย์

การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก

การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยใน

296,657

62,709

ราย

ราย

คณะสหเวชศาสตร์ คลินิกกายภาพบำาบัด 147

68

ครั้ง/

เดือน

คน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 30 หน่วยงาน

คณะอัญมณี บริการตรวจวิเคราะห์อัญมณีสำาหรับบุคคลทั่วไป 2,107

4,573

ครั้ง

ใบรับรอง

คณะเทคโนโลยีทางทะเล บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนำ้า

บริการตรวจสุขภาพและโรคสัตว์นำ้า

6

21

ตัวอย่าง

ครั้ง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 

SDGsPGS สระแก้ว

51 แปลง

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บริการเข้าชมสถานเลี้ยงสัตว์นำ้าเค็มและพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

บริการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและโรงเรือนเพาะเลี้ยง

สัตว์นำ้า

ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนำ้าและดิน

ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางอาหาร

ให้บริการตรวจวิเคราะห์แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ 

สัตว์หน้าดิน สัตว์นำ้าวัยอ่อน

ให้บริการแพลงก์ตอนพืช

ให้บริการแพลงก์ตอนสัตว์

ให้บริการนิสิตฝึกงานประจำาปี

351,325

243

91

20

18

430

46

50

คน 

หน่วยงาน

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ลิตร

ลิตร

คน
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โครงการทำานุบำารุงศิลปะ วัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2563

การประกวดขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ระดบัอดุมศกึษาแหง่ประเทศไทย ชงิถว้ยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ

  

   

  

   

คณะดนตรีและการแสดง จัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย

พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ครั้งที่ 21                    

ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณะเดชาชัย  

รองอธิการบดีฝ่ายอำานวยการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานมอบรางวัล โดยผู้ชนะเลิศการประกวดเพศหญิง 

ได้แก่ น.ส.ศิริลักษณ์ สมบัติธนกุล จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 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 

กลา่วตอ้นรับ โครงการดงักลา่วมวีตัถุประสงคเ์พ่ือเปน็การอนรุกัษ์สบืสานศลิปวฒันธรรมไทย และพฒันาทกัษะในดา้น

ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง และเป็นการสืบสานพระบรมราช ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะอัครศิลปิน และพระปฐมบรมราชโองการ ของ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีจะสืบสาน รักษา และต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข 

แห่งอาณาราษฎรตลอดไป ทัง้นีภ้ายในโครงการ มกีารแสดงผลงานศิลปะอนัทรงคณุคา่ โดยจัดแสดงภาพถา่ยฝีพระหตัถ ์

ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งผลงานจากศิลปินแห่ง

ชาต ิทีท่รงคุณคา่ตอ่การเรยีนรูแ้ละ รับชมโดยผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม มโีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการสรา้งสรรค ์งานศิลป์

จากศิลปินแห่งชาติด้วย

มหาวิทยาลัยบูรพาได้กำาหนดนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและธำารงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมความเป็นไทย               

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อเป็นการปลูกจิตสำานึกให้แก่นิสิต บุคลากร

ของมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงกับชุมชนและท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันออกและภูมิภาคอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563               

ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยดำาเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ตระหนักถึงความสำาคัญของศิลปะ

วัฒนธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
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ตารางที่ 6 - 8 โครงการทำานุบำารุงศิลปะวัฒนธรรม จำาแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2563

แหล่งทุน
ปีงบประมาณ 2563

จำานวน งบประมาณ ร้อยละ

เงินอุดหนุนรัฐบาล - - -

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 35 1,473,021 82.48

แหล่งทุนอื่น 13 313,000 17.52

รวม 48 1,786,021 100	

ตารางที่ 6 - 9 โครงการทำานุบำารุงศิลปะวัฒนธรรม จำาแนกตามส่วนงาน ปีงบประมาณ 2563

ส่วนงาน
เงินอุดหนุนรัฐบาล

เงินรายได้

มหาวิทยาลัย
แหล่งทุนอื่น รวม

จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ

คณะดนตรีและการแสดง - - 2 480,000 1 310,000 3 790,000

คณะเทคโนโลยีการเกษตร - - - - 2 3,000 2 3,000

คณะเทคโนโลยีทางทะเล - - 1 - - - 1 -

คณะพยาบาลศาสตร์ - - 3 172,680 - - 3 172,680

คณะแพทยศาสตร์ - - 1 94,500 - - 1 94,500

คณะเภสัชศาสตร์ - - - - 2 - 2 -

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

- -
3 36,000

- -
3 36,000

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ - - 1 - - - 1 -

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

คณะวิทยาศาสตร์ - - 2 11,6525 1 - 3 11,6525

คณะวิทยาศาสตร์และ

ศิลปศาสตร์

- -
1 9,600

- -
1 9,600

คณะวิศวกรรมศาสตร์ - - 1 120,000 - - 1 120,000

คณะศิลปกรรมศาสตร์ - - 5 131,100 1 - 6 131,100

คณะศึกษาศาสตร์ - - 3 122,651 4 - 7 122,651

คณะสหเวชศาสตร์ - - 1 17,855 - - 1 17,855

คณะสาธารณสุขศาสตร์ - - 1 51,230 - - 1 51,230

วิทยาลัยนานาชาติ - - 2 3,000 - - 2 3,000

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ - - - - 1 - 1 -
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ส่วนงาน
เงินอุดหนุนรัฐบาล

เงินรายได้

มหาวิทยาลัย
แหล่งทุนอื่น รวม

จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ

วิทยาการปัญญา

- - - -
1 - 1 -

โครงการจัดตั้งคณะพาณิช

ยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

- - 1 15,100 - - 1 15,100

บัณฑิตวิทยาลัย - - 1 4,820 - - 1 4,820

สถาบันภาษา - - 1 7,740 - - 1 7,740

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล - - 2 30,520 - - 2 30,520

สำานักบริการวิชาการ - - 1 19,000 - - 1 19,000

รวม - - 35 1,473,021 13 313,000 48 1,786,021

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ปีงบประมาณ 2563 

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเชิญ เข้าร่วมประชุม Kick-off Meeting ระดับสูง 

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิชัย เศรษฐ์อนวัช                    

รองอธกิารบดฝีา่ยบรหิารยทุธศาสตรแ์ละวางแผนพฒันา ไดรั้บเชญิไปปฏิบัตงิานเพือ่เข้ารว่มประชุม 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 เพื่อร่วมนำาเสนอ

ขอ้มลูและยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัย ตลอดจนบทบาทของมหาวทิยาลยัในฐานะสถาบนัสมาชกิโครงการและสถาบนั

หลักในการดำาเนินการขยายผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ซึ่งโครงการดังกล่าว มีกำาหนดระยะเวลาดำาเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อร่วมพัฒนาและสร้างขีดความ

สามารถของผู้ประกอบการและธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ตลอดจนการส่งเสริม

มหาวิทยาลยับรูพาในฐานะสถาบนัอดุมศกึษาสมาชกิเปน็ศนูยก์ลางองคค์วามรูด้า้นธรุกจิเพือ่สงัคม Social Entrepre-

neurship Knowledge Hubs (SEKHs)
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มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ Honorable Mr.Biremdra Yadau รัฐมนตรีระดับสูง 
และคณะกรรมการรักษาแหล่งต้นนำ้า จาก ประเทศเนปาล 

 
เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สำานักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ 

ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรมน สาตรักษ์  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย ให้การต้อนรับ Honorable Mr.Biremdra Yadau รัฐมนตรีระดับสูง และบุคลากรจาก

คณะกรรมการรักษาแหล่งต้นนำ้า ประเทศเนปาล ภายใต้โครงการบริการวิชาการ เร่ืองการจัดการเเหล่งต้นนำ้าแบบ

บูรณาการ ศึกษาเปรียบเทียบจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 19 - 25 มกราคม พ.ศ. 2563 โดย ภาควิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม ซึ่งการจัดโครงการบริการวิชาการใน

ครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำาแผนงานในระยะยาวเพื่อการรักษาอนุรักษ์แหล่งต้นนำ้า

ให้มีความยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา และ Honorable 

Mr.Biremdra Yadau รัฐมนตรีระดับสูงของประเทศเนปาล ได้หารือในเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือ

ในเรื่องการส่งบุคลากรและการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องในอนาคตต่อไปอีกด้วย

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการวิจัยและ
นวตักรรมด้านการแพทย ์ระหวา่ง ศูนยเ์รง่รดัวจิยัและนวัตกรรมเอกชน เครอืโรงพยาบาล
พญาไท-เปาโล กับ งานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
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เมื่อวันที่ 24 สิงหารม พ.ศ. 2563 ณ อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์             

ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์        

นายแพทย์วีรยะ เภาเจริญ  ผู้อำานวยการศูนย์เร่งรัดวิจัยและนวัตกรรมเอกชนเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “วิชาการวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์” เพื่อพัฒนาวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรม

ทางการแพทย์ ของท้ังสองฝ่ายให้เข้มแข็ง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์

ของสังคมในภาพรวมอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้บริหารศูนย์เร่งรัดวิจัยและนวัตกรรม

เอกชน เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ร่วมเป็นสักขีพยาน

พิธีลงนามการให้ความร่วมมือในด้านวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กับ
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำากดั (มหาชน) สถาบนัปโิตรเลียมแหง่ประเทศไทย และมหาวทิยาลัยบรูพา ได้เขา้ร่วมพิธลีงนาม

การให้ความร่วมมือในด้านวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และคณะโลจิสติกส์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมกันพัฒนาเกมจำาลองธุรกิจการทำาการค้าระหว่างประเทศเสมือนจริง (Trading Business 

Simulation Game) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์การทำาการค้าระหว่างประเทศให้

แก่พนักงานและบุคคลภายนอก และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้กับสินค้าโภคภัณฑ์ที่หลากหลาย นอกเหนือจาก 

นำ้ามันดิบและปิโตรเลียม ซึ่งเป็น Education Platform ที่จะเป็นประโยชน์ในวงกว้าง และถือเป็นคุโณปการที่มีค่าต่อ

เยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติอย่างยิ่ง

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 
(Agritech and Innovation Center : AIC) เพือ่เปน็แหลง่บรกิารเกษตรกรทีร่วบรวมองค์
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  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาขีด

ความสามารถในการแขง่ขันภาคการเกษตรดว้ยเทคโนโลย ีและนวตักรรม เพือ่สนบัสนนุและสง่เสรมิเทคโนโลยเีกษตร 

การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมท้ังเครื่องจักรกลเกษตร 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 จำากัด

 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ สำานักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ 

ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง คณะอัญมณี 

มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด โดยมี คุณกิตติ วงศ์จินดาเวศย์ ประธานบริษัท 

เป็นประธานลงนามฝ่ายบริษัท พร้อมกันนี้ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี 

ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามและกล่าวต้อนรับ โดยมีตัวแทนบริษัทและคณะผู้บริหาร คณะอัญมณี เข้าร่วมพิธีลงนาม

บันทึกความเข้าใจอย่างพร้อมเพรียง การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ ร่วมมือระหว่าง

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นคณะที่ดำาเนินการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและวิจัยด้านอัญมณีและเครื่อง

ประดับ มากว่ายี่สิบปี กับ บริษัท มิกิ ไซมีซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด บริษัท ผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำา

ของไทย และเปน็ทีรู้่จักในระดบันานาชาต ิในการประสานความรว่มมอืระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชน สรา้งความเขม้

แขง็ทางวชิาการ สนบัสนนุการเรยีนการสอนและสร้างความร่วมมือผลิตบคุลากร ในระดับอดุมศกึษา ด้านการเรียนการ

สอนด้านอญัมณแีละเครือ่งประดบัใหม้คีวามกา้วหนา้สอดคล้องกบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศชาติ รวม

ถงึรว่มกนัพฒันากจิกรรมเพือ่พฒันาศกัยภาพบุคลากรในอตุสาหกรรมอญัมณ ีและเครือ่งประดับรว่มกบัทางบรษิทั อนั

จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับไทยร่วมกันในอนาคต

การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ

มหาวทิยาลยับูรพามนีโยบายสนับสนุนให้จดัการศกึษาทีม่คีวามเปน็นานาชาต ิเพือ่เพิม่ระดบัการยอมรบัและยก

ระดบัความสามารถในการแขง่ขนัของมหาวทิยาลยั ใหเ้ทา่ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของโลก ผา่นทางการสรา้งเครอืขา่ย

กจิกรรมทางวชิาการ ทัง้ในรปูแบบการศกึษาดงูาน รปูแบบการเรยีนการสอน การเพิม่พนูความรูข้องอาจารยแ์ละนสิิต 

และการสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางการวิจัยระดับสากล เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่
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มีคุณภาพจากการรวมองค์ความรูท้ีห่ลากหลายของตา่งสถาบนั  ดงัจะเหน็ไดจ้ากการมกีารจัดทำาบนัทกึขอ้ตกลงความ

รว่มมือ (MOU) รว่มกบัสถาบันการศกึษาตา่งประเทศเปน็ประจำาทกุป ีและมหาวทิยาลยับรูพายงัไดร้บัความสนใจจาก

นักศึกษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  โดยในรอบปีงบประมาณ 2563 มีผลการดำาเนินงาน ดังนี้

ความร่วมมือกับองค์กรในประเทศ

มหาวิทยาลัยบูรพามีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย

ทางวิชาการทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน โดยในรอบ

ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้นจำานวน 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

รัฐวิสาหกิจ

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์

กรมศิลปากร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมการพัฒนาชุมชน

สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล

สำานักงานคณะกรรมการ

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก

สำานักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม

สำานักงานสภาอุตสาหกรรม

จังหวัดชลบุรี

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

สำานักงานศึกษาธิการภาค 8

สำานักงานคณะกรรมการกำากับ

กิจการพลังงาน

สำานักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง

เทศบาลตำาบลบางปลา

เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองศรีราชา

เทศบาลตำาบลบางพระ

สถาบันพัฒนาบุคลากร

สาขาเทคโนโลยีการผลิต

อัตโนมัติและหุ่นยนต์ 

(MARA)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 

2 (ภาคกลาง) ชลบุรี

หน่วยงานเอกชน บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค 

แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น 

(ประเทศไทย) จำากัด

บริษัทแคนาเดียน โซ

ลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง 

(ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์

เอ็ม จำากัด

บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) 

จำากัด

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ 

จำากัด

บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่

น จำากัด

บริษัท ซีเซอร์ จำากัด

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษัท Trimble (SEA) Pte Ltd 

(TEKLA)

บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ 

จำากัด

โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

บริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์

เนชั่นแนล จำากัด

บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำากัด

บริษัท อมิตา เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์

เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

บริษัท ไมน์ โมบิลีตี 

คอร์ปอเรชั่น จำากัด

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ 

จำากัด (มหาชน)

บริษัท 3 เค โซลูชั่น เมเนจ

เมนท์ จำากัด

สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว
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อื่น	ๆ สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศ

และภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน)

องค์การบริหารการพัฒนา

พื้นที่พิเศษ

เพื่อการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สมาคมตัวแทนออกของรับ

อนุญาตไทย

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)

สถาบันส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมปิดทอง

หลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

ศูนย์เร่งรัดวิจัยและนวัตกรรม

เอกชน เครือโรงพยาบาลพญาไท-

เปาโล

สมาคมนักประดิษฐ์และ

นวัตกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมปัญญาประดิษฐ์

ประเทศไทย

สมาคมผู้ประกอบการส่ง

ออกทุเรียน มังคุด

มูลนิธิสัมมาชีพ

ความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ

มหาวทิยาลยับรูพาไดด้ำาเนินการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการกบัสถาบนัการศกึษาตา่งประเทศ 150 

ความรว่มมือ  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไดม้กีารลงนามขอ้ตกลงความรว่มมอืกบัองคก์รตา่งประเทศ 24 ความ

ร่วมมือ ดังนี้

ตารางที่ 6 - 10 การลงนามตามข้อตกลงความร่วมมือ

Country Institution Remarks Date

Taiwan Ming Chuan University of Taiwan International College 2 Oct 2019

South Korea Daejin University Faculty of Humanities and 

Social Sciences

11 Oct 

2019

Taiwan National Kaohsiung University os Sci-

ence and Technology

International College 16 Oct 

2019

Poryugal Universidade do Minho (Erasmus) Faculty of Humanities and 

Social Sciences

16 Oct 

2019

Japan Trisakti Institute of Transportation and 

Logistics

International College 5 Nov 2019

Japan Nisade Niseko Development Alpine 

2019

International College 19 Nov 

2019

France Nishikyushu University/ Faculty of Humanities and 

Social Sciences

21 Nov 

2019

China University of Montpellier, (IRD) Faculty of Tourism and 

Mangement

25 Nov 

2019
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Country Institution Remarks Date

Japan Dalian Maritime University - Yunnan 

Vocational College Transportation

Faculty of Logistics 23 Dec 

2019

South Korea Wakayama Medical University Faculty of Nursing
29 Dec 

2019

South Korea College of Economics and Manage-

ment, Chungnum National University

International College 15 Jan 

2020

Indonesia 
NHN DiQuest Inc/ KOR

Faculty of Informatics 15 Jan 

2020

Indonesia 
Universutas Gadjah Mada

International College 15 Jan 

2020

Indonesia Akademi Keperawatan Dian Husada/ 

IDN

Faculty of Nursing 27 Feb 

2020

Indonesia Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian 

Husada/ IDN

Faculty of Nursing 27 Feb 

2020

Indonesia School of Health Science Nazhatut 

Thullab/ IDN

Faculty of Nursing 27 Feb 

2020

Malaysia Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti 

(School of Tourism)/ IDN

International College 17 Feb 

2020

Japan Management and Science University
Faculty of Pharmaceutical 

Science

18 Mar 

2020

South Korea Kanda University of International 

Studies

Faculty of Humanities and 

Social Sciences

14 Apr 

2020

Indonesia Chungnam National University Faculty of Humanities and 

Social Sciences

17 Apr 

2020

Indonesia University of Surakarta International College
22 May 

2020 

Japan
Bnus University International College

22 May 

2020 

South Korea
Saku University/JPN

Faculty of Nursing
28 May 

2020

ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากส่วนงานต่าง ๆ นั้น มหาวิทยาลัยบูรพามีความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบนัการศึกษาตา่งประเทศทีย่งัมอีายคุวามรว่มมอืทัง้สิน้ 150 ฉบบั จากทัง้หมด 26 สว่นงาน และจากจำานวนความ                       

ร่วมมือท่ีมีน้ี หากพิจารณามหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือท่ีติดอันดับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย TIMES Higher Education 

Ranking (THE) มีจำานวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.66 จากจำานวนความร่วมมือทั้งหมด โดยมี 5 สถาบันที่ติดอันดับ 

500 ลำาดับแรกของโลก คณะที่มีคู่ความร่วมมือติดการจัดอันดับมากที่สุดคือ คณะเภสัชศาสตร์ มีคู่ความร่วมมือที่ติด

การจัดอันดับ จำานวน 4 แห่ง จากคู่ความร่วมมือที่มี 13 แห่ง  หากแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรสัโควดิ–19 ทำาใหกิ้จกรรมทีจ่ะดำาเนนิการภายใต้ความร่วมมอืไมส่ามารถดำาเนนิการได้ โดยคณะทีม่กีจิกรรม ไดแ้ก่ 

คณะแพทยศาสตร ์คณะศกึษาศาสตร ์และสถาบนัวทิยาศาสตรท์างทะเล โดยกจิกรรมทีเ่กดิขึน้คอืการแลกเปลีย่นนสิติ

อาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ การทำาวิจัยและตีพิมพ์ผลงานร่วมกันของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (อยู่ระหว่าง

ดำาเนินการ) และคณะศึกษาศาสตร์มีการหารือการจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

มหาวทิยาลยับรูพา	จัดกจิกรรม/โครงการบรกิารวชิาการ	แกบ่คุคลภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั	

ในปงีบประมาณ	2563	รวม	497	โครงการ	งบประมาณ	ทัง้ส้ิน	317,989,384.96	บาท	นอกจากน้ี	บคุลากร

ของมหาวิทยาลัยบูรพายังได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	รวมทั้งสิ้น	

292	คน	จำานวน	502	ครั้ง	 เขียนบทความลงในส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทต่าง	ๆ	จำานวน	102	บทความ	เผย

แพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง	จำานวน	366	เรื่อง	และทางอินเทอร์เน็ต	487	เรื่อง	นอกจากกิจกรรม/

โครงการบริการวิชาการแล้ว	ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยบูรพาดำาเนินโครงการต่าง	ๆ	 เพื่อให้นิสิตและ

บุคลากรตระหนักถึงความสำาคัญของศิลปะวัฒนธรรม	และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง	โดยใน

ปีงบประมาณ	2563	ได้จัดกิจกรรมโครงการ/ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม	48	โครงการ	และเพื่อเพิ่ม

ระดบัการยอมรับและยกระดบัความ	สามารถในการแขง่ขนัของมหาวทิยาลยับรูพา	ในปงีบประมาณ	2563	

ได้มีการจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	(MOU)	กับองค์กรในประเทศ	55	ความร่วมมือ	และข้อตกลง

ความร่วมมือ	(MOU)	กับองค์กรต่างประเทศ	24	ความร่วมมือ
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การบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายบริหารองค์กรโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร 

และสนับสนุนแนวทางการพัฒนาบุคลากร นำาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ดำาเนินการบริหารจัดการ และพัฒนา

ระบบกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมกับการสร้างสุนทรียภาพและเอื้อประโยชน์ต่อการ

เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของบุคลากร และเพ่ือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำาเนินการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 ที่จะกำาหนดแนวทางและทิศทางการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ไปใน

ทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร 

การจดัทำาแผนยทุธศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567

 

 

 

มหาวิทยาลัยบูรพาได้กำาหนดกระบวนการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	–	2567

 โดยคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย           

มอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยบูรพาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้

สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม นโยบายของ

รัฐบาลและนโยบายของกระทรวง  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองแผนงาน 

จงึไดจ้ดัทำาปฏทินิการจดัทำาแผนยทุธศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพาอยา่ง

เป็นระบบและมีส่วนร่วม ซ่ึงขั้นตอนการดำาเนินงานเพื่อจัดทำาแผน

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 

2567 ได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น โดยการลงพื้นที่เพื่อ

รับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ

นำาข้อมูลมาวิเคราะห์และนำาไปจัดทำาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

บูรพา  โดยเริ่มต้นดำาเนินการจากการทำาความเข้าใจกับประชาคม

ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยการจัดเสวนาในหัวข้อ “ก้าวอย่างยั่งยืน

สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัยบูรพาแห่งอนาคต”  และสัมภาษณ์ผู้แทน

หนว่ยงานท่ีกำากบัมหาวทิยาลยับูรพา และผูท้รงคณุวฒุจิากภายนอก  

พรอ้มทัง้จดัประชมุกลุม่ยอ่ยเพ่ือรบัฟงัความคดิเหน็จากสว่นงานและ

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจำานวนทัง้สิน้ 8 กลุม่  และเพ่ือใหเ้กดิความเชือ่มโยง

กับแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ จึงได้มีการสังเคราะห์ยุทธศาสตร์

ชาต ิ20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580)  ยทุธศาสตรก์ระทรวงการอดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  แผนแมบ่ทประเทศ และยทุธศาสตร์

ที่เกี่ยวข้อง
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เพือ่ความสอดคลอ้งกับแนวทางของกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมทีมุ่ง่เนน้การเป็น

กลไกในการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพาจึงออกแบบนโยบาย

และยุทธศาสตร์ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม 

(Platform) ความร่วมมือตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่

1. การยกระดบัคณุภาพการศกึษาสูม่าตรฐานสากล และการสรา้งบคุลากรคุณภาพ สนองตอ่ความตอ้งการของ

พื้นที่ภาคตะวันออก 

2. การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พ่ึงในการพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออก

อย่างยั่งยืน

3. การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

นโยบายและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 - 2567

1.	การยกระดับคุณภาพการศึกษา

สู่มาตรฐานสากล	และการสร้าง

บุคลากรคุณภาพ

Program 1 ระบบพัฒนาสมรรถนะ

กำาลังคนระดับสากล

Program 2 พัฒนากำาลังคน

ระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจใน

พื้นที่ภาคตะวันออก

Program 3 ส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต

Program 4 การนำามหาวิทยาลัย

สู่การเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Program 5 ยกระดับคุณภาพและ

ความเป็นสากลของงานวิจัยผ่าน

ความร่วมมือการทำาวิจัยกับ

สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ

2.	การเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

และเป็นที่พึ่งในการพัฒนาพื้นที่

ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน

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

สีเขียวด้านนำ้า

Program 16 การเป็นมหาวิทยาลัย

สีเขียวด้านการขนส่ง
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การประเมินคุณภาพองค์กรและผู้บริหาร 

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา รับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับ
ประเทศ

ดร.รววีรรณ วฒันดีลก ผู้อำานวยการสถาบนัวทิยาศาสตร์ทางทะเล มหาวทิยาลยั

บูรพา จังหวัดชลบุรี รับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ จากนายรัชฎา สุริยกุล                

ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 

2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จากการท่ีสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ตระหนักถึงความสำาคัญของปัญหา     

ส่ิงแวดล้อม ดังน้ันเพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการดำาเนินงานขององค์กรท่ีเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำางาน ของบุคลากร สอดคล้องกับ

ยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยับรูพา กลยทุธที ่4.1 การพฒันามหาวทิยาลยัไปสูก่ารเป็น 

Green University สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จึงมีนโยบายที่จะปรับปรุงกระบวน

การดำาเนนิงานทกุ ๆ  ดา้นทีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยการสมคัรเขา้รว่มโครงการ

ส่งเสริมสำานักงานสีเขียว (Green Office) กับสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 

กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และประกาศนโยบายส่ิงแวดล้อม เพือ่

รับการตรวจประเมิน และผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี 2563”

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย จูลเมตต์ คณบดี

คณะพยาบาลศาสตร ์เขา้รบัรางวลั “องคก์รดเีดน่แหง่ป ี2563” สาขาองค์กร

ที่ทำาคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ตาม

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยได้รับเกียรติจาก พล

อากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็น

ประธานในพิธีมอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน 

กรุงเทพมหานคร  
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การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยบูรพา ใช้ระบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 

Performance Excellence : EdPEx) ในการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับ  ส่วนงาน และระดับ

มหาวิทยาลัย เป็นปีที่สอง ซึ่งกำาหนดให้มีการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยในวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

(รบัการประเมนิหมวดกระบวนการ 1-6 และหมวดท่ี 7 ผลลพัธ)์ โดยคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุภิายนอกมหาวทิยาลยั

จำานวน 4 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จำานวน 3 ท่าน  สำาหรับผลการประเมินฯ ของส่วนงานก็มีความ

หลากหลาย สว่นงานท่ีมกีารดำาเนนิงานท่ีเป็นระบบตามเกณฑ ์ฯ และได้รบัผลการประเมนิมากกวา่ 200 คะแนน ไดแ้ก ่

คณะแพทยศาสตร์ สำานักคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะสหเวชศาสตร์ 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยในปีนี้ได้รับผลการประเมิน 201.75 คะแนน

สำาหรับการประเมนิในระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยับรูพายงัคงใชเ้กณฑ ์AUN-QA (นอกจากคณะแพทยศาสตร ์ท่ี

ใช้เกณฑ ์WFME: World Federation of Medical Education ท่ีใชก้บัหลักสูตรแพทยศาสตร์ทัว่ประเทศ และวิทยาลยั

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

a 21st Century Organization ของประเทศญีปุ่น่ท่ีใหก้ารรบัรองมาตรฐานการเรยีนการสอนดา้นบรหิารธรุกจิ)  ในปี

การศึกษา 2562 มหีลกัสตูรทีผ่า่นเกณฑ์องคป์ระกอบที ่1 การกำากบัมาตรฐาน จำานวน 221 หลกัสตูร คดิเปน็หลกัสูตร

ผา่นเกณฑฯ์ รอ้ยละ 99.10 และมหีลกัสตูรทีไ่มผ่่านเกณฑอ์งคป์ระกอบที ่1 การกำากบัมาตรฐาน จำานวน 2 หลกัสตูร ฯ 

คิดเป็นหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ร้อยละ 0.90 จากหลักสูตรทั้งหมด 223 หลักสูตร (ไม่รวมหลักสูตรที่ของดรับและขอ

ยกเลกิหลักสตูร) หลกัสตูรไมผ่า่นเกณฑ์การกำากับมาตรฐานหลกัสตูรนัน้ สาเหตุเนือ่งจากอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร

ลาออกระหว่างภาคการศึกษา จึงทำาให้จำานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

มหาวิทยาลัยบูรพา ดำาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำาเนินงานของมหาวทิยาลยับรูพา โดยมหีน้าทีเ่พื่อรวบรวมเอกสารหลักฐาน ไดแ้ก ่ข้อมูลพื้นฐาน การบรหิารงาน 

การบริหารงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานให้เป็นไป

ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

โดยมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันท่ีเข้าสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ               

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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สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 มหาวิทยาลัยบูรพา

คะแนน	ITA	=	91.22

(ถ่วงนำ้าหนัก)

ระดับผลการประเมิน

A

ตัวชี้วัด คะแนนดัชนี

(ร้อยละ)

การเปิดเผยข้อมูล 100

การป้องกันการทุจริต 100

คุณภาพการดำาเนินงาน 88.37

การปฏิบัติหน้าที่ 87.62

การใช้อำานาจ 84.83

การปรับปรุงการทำางาน 87.49

การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.69

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.15

การใช้งบประมาณ 81.27

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 77.21

แผนภูมิที่ 7 - 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยบูรพา

การประเมินหัวหน้าส่วนงาน

การประเมนิหวัหนา้สว่นงานตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับรูพา วา่ดว้ยการประเมนิผลการปฏบิตังิานของหวัหนา้

ส่วนงาน พ.ศ. 2554 โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประเมินด้านผลสัมฤทธิ์

ของงานร้อยละ 70 และภาวะผูน้ำารอ้ยละ 30 ตามขอ้ตกลงการปฏบิตังิานทีห่วัหนา้ สว่นงานใหไ้วต้อ่สภามหาวทิยาลยั 

พิจารณาพร้อมผลการประเมินจากคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์การประเมินผลสำารวจความคิดเห็นแบบ 360 องศา 

ด้วยแบบสอบถามและผลการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสุ่มสัมภาษณ์กลุ่มละ 2 คน จำานวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ร่วม

งานระดบัผูบ้รหิาร ในระดบัเดยีวกนั และผู้อำานวยการกองสังกดัสำานกังานอธกิารบดี 2) กลุ่มผู้บริหารของคณะ 3) กลุม่

ผู้ใต้บังคับบัญชา แบ่งเป็นสายอาจารย์ และสายสนับสนุนวิชาการ และ 4) กลุ่มนิสิต สำาหรับรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563  มีหัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวจำานวน 15 ส่วนงาน ได้แก่ 

1. ผู้อำานวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

2. ผู้อำานวยการสำานักหอสมุด 

3. คณบดีคณะอัญมณี

4. คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 

5. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

6. คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

8. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

9. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

10. คณบดีคณะแพทยศาสตร์

11. คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

12. ผู้อำานวยการสำานักบริการวิชาการ

13. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

14. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

15. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ยังได้ดำาเนินการประเมินหัวหน้าส่วนงานประจำาปี ตามตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน ตาม

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยให้หัวหน้าส่วนงานรายงาน ผลการปฏิบัติ

งานตามตัวชี้วัดฯ ที่ได้รับผ่านระบบการติดตามผล การดำาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
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งบประมาณและการบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยมีอำานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ

ทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยการกำาหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ออกข้อ

บังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงกำาหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการ

จัดการหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น อนุมัติการต้ังงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่าย

ของมหาวิทยาลัย

ตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของโลกและของประเทศจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบการจัดการศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา  เพื่อพัฒนาความสามารถในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเพียง

พอและยั่งยืน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางวางแผนพัฒนาและ

ปรับระบบองค์กร : บางแสน เพื่อหาแนวทางการปรับระบบการบริหารมหาวิทยาลัย  และมอบนโยบายให้วิทยาเขต

จนัทบรุแีละวทิยาเขตสระแกว้ แตง่ตัง้คณะกรรมการเพ่ือศกึษาแนวทางการในการดำาเนนิงานของวทิยาเขตตามบรบิท

ที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน

ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากรฐับาล จำานวน 1,801.07 ลา้นบาท 

และมีงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำานวน 2,950.93 ล้านบาท สัดส่วนงบประมาณจากรัฐบาลต่องบประมาณ

เงินรายไดเ้ทา่กับ 37.90 : 62.10 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัมรีายได ้4,734.26 ลา้นบาท นอ้ยกว่า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 10.49 และค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำานวน 4,221.1200 ล้าน

บาท น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 3.12 ส่งผลให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้

จ่าย 513.14 ล้านบาท น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำานวน 419.00 ล้านบาท

ข้อมูลงบประมาณเปรียบเทียบงบแผ่นดินและเงินรายได้
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งบประมาณและการบริหารงบประมาณ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแล
กิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยการกำหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนด
นโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดการหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอ่ืน อนุมัติการตั้งงบประมาณ
รายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
 ตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทศจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบการจัดการศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้
อย่างเพียงพอและยั่งยืน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทาง
วางแผนพัฒนาและปรับระบบองค์กร : บางแสน เพ่ือหาแนวทางการปรับระบบการบริหารมหาวิทยาลัย  และ
มอบนโยบายให้วิทยาเขตจันทบุรีและวิทยาเขตสระแก้ว แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษาแนวทางการในการ
ดำเนินงานของวิทยาเขตตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จำนวน 1,801.07 
ล้านบาท และมีงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน 2,950.93 ล้านบาท สัดส่วนงบประมาณจาก
รัฐบาลต่องบประมาณเงินรายได้เท่ากับ 37.90 : 62.10 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีรายได้ 
4,734.26 ล้านบาท น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 10.49 และค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จำนวน 4,221.1200 ล้านบาท น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 3.12 ส่งผลให้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 513.14 ล้านบาท น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็น
จำนวน 419.00 ล้านบาท 
 
ข้อมูลงบประมาณเปรียบเทียบงบแผ่นดินและเงินรายได้ 

 
แผนภูมิที่ 7 - 2 เปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้และเงินอุดหนุนรัฐบาล ปีงบประมาณ 2559 - 2563 

ที่มา : กองแผนงาน 

3,120.0569 3,200.1544
2,916.6173

2,696.4884
2,950.9320

1,958.2402 2,003.3719 2,082.3182
2,283.7660

1,801.0694
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เปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้และเงินอุดหนุนรัฐบาล
ปีงบประมาณ 2559 - 2563

เงินรายได้ เงินอุดหนุนรัฐบาล
แผนภูมิที่ 7 - 2 เปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้และเงินอุดหนุนรัฐบาล ปีงบประมาณ 2559 - 

2563
ที่มา : กองแผนงาน
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จากแผนภมูเิปรยีบเทยีบงบประมาณเงนิรายไดแ้ละเงนิอดุหนนุรฐับาลปีงบประมาณ 2559 – 2562 มหาวทิยาลัย

ได้รบัการจัดสรรงบประมาณจากรฐับาลเพิม่ขึน้ เนือ่งจากไดร้บัจัดสรรงบลงทนุ ในสว่นของสิง่กอ่สรา้งอาคารใหม ่และ

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยลดลง เนื่องจากจำานวนนิสิตใหม่ลดลง

ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย

144 รายงานประจำปี  พ.ศ.  2563 

 

จากแผนภูมเิปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้และเงินอุดหนุนรัฐบาลปีงบประมาณ 2559 – 2562 
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ิมข้ึน เนื่องจากได้รับจัดสรรงบลงทุน ในส่วนของ
สิ่งก่อสร้างอาคารใหม่ และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยลดลง เนื่องจากจำนวนนิสิตใหม่ลดลง 
 
 
ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย 

 
แผนภูมิที่ 7 - 3 เปรียบเทียบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 - 2563 

ที่มา : กองแผนงาน 
จากแผนภูมิเปรียบเทียบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 - 2563

พบว่า มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มการตั้งงบประมาณรายจ่ายลดลง เนื่องมาจากประมาณการรายรับมีแนวโน้ม
ลดลง แต่ในปีงบประมาณ 2563 งบประมาณรายจ่ายสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมหาวิทยาลัยมี
การปรับเปลี่ยนนโยบายการตั้งงบประมาณจากร้อยละ 90 ของประมาณการรายรับ เป็นตั้งงบประมาณ
รายจ่าย ร้อยละ 100 ของประมาณการรายรับ ประกอบกับเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
Covid-19 มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายสนับสนุนเงินเพื่อเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบ 
 

2,557.63 2,606.68 2,225.60 2,017.56 2,336.12

613.5764 610.978
667.5391 706.8669

660.8178

2559 2560 2561 2562 2563

เปรียบเทียบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2559 - 2563

ประมาณการรายรบั เงินสะสม

3,120.06 3,200.15
2,916.62

2,696.49
2,950.93

งบประมาณรายจ่าย 

แผนภูมิที่ 7 - 3 เปรียบเทียบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 - 2563

ที่มา : กองแผนงาน

จากแผนภูมิเปรียบเทียบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 - 2563พบว่า 

มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มการตั้งงบประมาณรายจ่ายลดลง เนื่องมาจากประมาณการรายรับมีแนวโน้มลดลง แต่ใน

ปงีบประมาณ 2563 งบประมาณรายจา่ยสงูขึน้เมือ่เทยีบกบัปทีีผ่า่นมา เนือ่งจากมหาวทิยาลยัมกีารปรบัเปลีย่นนโยบาย

การตั้งงบประมาณจากร้อยละ 90 ของประมาณการรายรับ เป็นตั้งงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ 100 ของประมาณ

การรายรับ ประกอบกับเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายสนับสนุน

เงินเพื่อเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบ
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	 รายได้และค่าใช้จ่าย
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รายได้และค่าใช้จ่าย 

 
แผนภูมิที่ 7 - 4 รายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2559 - 2563 

ที่มา : งบแสดงผลการดำเนินงาน 
 

จากแผนภูมริายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2559 - 2563 เมื่อพิจารณาในแต่ละปีงบประมาณ  
พบว่ามหาวิทยาลัยมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายทุกปี โดยปีงบประมาณ 2563 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 513.14 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.84 ซ่ึงน้อยกว่าปีงบประมาณ 2562 ที่มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 932.14 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 17.62  

5,547.20 
5,055.47 5,219.84 5,289.14 

4,734.26 
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หน่วย : ล้านบาท
รายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2559 - 2563

รายได้ ค่าใช้จ่าย

แผนภูมิที่ 7 - 4 รายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2559 - 2563

ที่มา : งบแสดงผลการดำาเนินงาน

จากแผนภูมิรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2559 - 2563 เมื่อพิจารณาในแต่ละปีงบประมาณ พบว่า

มหาวิทยาลัยมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายทุกปี โดยปีงบประมาณ 2563 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 513.14 ล้านบาท คิด

เปน็รอ้ยละ 10.84 ซึง่นอ้ยกว่าปีงบประมาณ 2562 ทีม่รีายไดส้งูกวา่คา่ใชจ้า่ย 932.14 ลา้นบาท คดิเปน็รอ้ยละ 17.62 
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การจัดทำางบการเงิน

มหาวิทยาลัยบูรพา

งบแสดงฐานะการเงิน	(รวมแหล่งเงิน)

ณ	วันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2563
(หน่วย : บาท)

2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน     7,708,889,628.11     8,090,273,408.41 

								รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 				7,708,889,628.11 				8,090,273,408.41	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     7,239,931,136.68     6,159,809,439.62 

								รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 				7,239,931,136.68 				6,159,809,439.62	

สินทรัพย์อื่น          3,325,198.00          3,421,745.41 

								รวมสินทรัพย์อื่น 									3,325,198.00 									3,421,745.41	

รวมสินทรัพย์ 		15,006,145,962.79	 			13,226,136,427.09	

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน     1,337,936,462.53     1,255,493,325.26 

								รวมหนี้สินหมุนเวียน 				1,337,936,462.53 				1,255,493,325.26	

รวมหนี้สิน 		1,337,936,462.53 			1,229,133,004.06

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 		13,668,209,500.26	 		12,998,011,268.18	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 หมายเหต ุ : งบการเงินประจำาปีงบประมาณ 2563 อยูร่ะหวา่งการยืน่ตรวจสอบจากสำานกังานตรวจเงินแผน่ดนิ
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มหาวิทยาลัยบูรพา

งบแสดงผลการดำาเนินงาน	(รวมแหล่งเงิน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2563
(หน่วย : บาท)

2563 2562

รายได้

     รายได้     4,734,257,677.10     5,289,141,624.87 

								รวมรายได้ 				4,734,257,677.10 				5,289,141,624.87	

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย     4,221,116,847.31        4,356,996,745.86

รวมค่าใช้จ่าย 				4,221,116,847.31		 						4,356,996,745.86

รายได้สูง/(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

รายได้สูง/(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 						513,140,829.79 								932,144,879.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 หมายเหตุ  : งบการเงินประจำาปีงบประมาณ 2563 อยูร่ะหวา่งการยืน่ตรวจสอบจากสำานกังานตรวจเงินแผน่ดนิ
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การบริหารงานบุคคล 

มหาวทิยาลยับูรพา ประสานสรา้งความสามคัคีระหวา่งสว่นงาน ผูป้ฏบิติังาน ศษิยเ์กา่ และนสิติ  โดยการส่ือสาร

ผา่นชอ่งทางออนไลนใ์นรูปแบบตา่ง ๆ  เพือ่ประชาสมัพนัธผ์ลงานของมหาวทิยาลยั  และสรา้งความเขา้ใจกบัผู้มสีว่นได้

สว่นเสยีทกุกลุม่  มกีารจัดกจิกรรมเสรมิสร้างความสัมพนัธแ์ละสรา้งเครอืขา่ยการปฏบิตังิานภายในมหาวทิยาลยั ภาย

ใต้โครงการ BUU the one Family อันจะส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  สร้างโอกาสในการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  อันเป็นแนวทางนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็นช่องทางในการส่ือสารและทำาความ

เข้าใจประเด็นทางการบริหารและการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยบูรพามีพนักงานมหาวิทยาลัย 3,396 คน จำาแนกเป็นคณาจารย์ 1,455 คน (ร้อยละ 42.84) และ

สนับสนุนวิชาการ 1,941 คน (ร้อยละ 57.16) ในปีงบประมาณปี 2563  มีคณาจารย์ประจำาได้รับการอนุมัติให้ดำารง

ตำาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น จำานวน 118 คน โดยมีคณาจารย์ดำารงตำาแหน่งอาจารย์ 982 คน (ร้อยละ 67.49) ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์396 คน (รอ้ยละ 27.22) และรองศาสตราจารย ์77 คน (รอ้ยละ 5.29)  คณาจารยป์ระจำามวีฒุกิารศกึษา

ระดับปริญญาเอกมากที่สุด 847 คน (ร้อยละ 58.21) รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาโท 487 คน (ร้อยละ 33.47) และ

ระดับปริญญาตรี 121 คน (ร้อยละ 8.32)  สำาหรับพนักงานสนับสนุนวิชาการ มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

มากที่สุด 980 คน (ร้อยละ 50.49) รองลงมาได้แก่ ระดับตำ่ากว่าปริญญาตรี 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 “พิบูลบำาเพ็ญ” 

มหาวิทยาลัยบูรพา
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การบริหารงานบุคคล  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ประสานสร้างความสามัคคีระหว่างส่วนงาน ผู้ปฏิบัติงาน ศิษย์เก่า และนิสิต   
โดยการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัย  และ 
สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการ
ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ BUU the one Family อันจะส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน  สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  อันเป็นแนวทางนําไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
เป็นช่องทางในการสื่อสารและทําความเข้าใจประเด็นทางการบริหารและการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  

 

  
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยบูรพามีพนักงานมหาวิทยาลัย 3,396 คน จำแนกเป็นคณาจารย์ 1,455 คน (ร้อยละ 42.84) 
และสนับสนุนวิชาการ 1,941 คน (ร้อยละ 57.16) ในปีงบประมาณปี 2563  มีคณาจารย์ประจำได้รับการอนุมัติให้
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น จำนวน 118 คน โดยมีคณาจารย์ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 982 คน (ร้อยละ 67.49) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 396 คน (ร้อยละ 27.22) และรองศาสตราจารย์ 77 คน (ร้อยละ 5.29)  คณาจารย์ประจำมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกมากที่สุด 847 คน (ร้อยละ 58.21) รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาโท 487 คน (ร้อยละ 
33.47) และระดับปริญญาตรี 121 คน (ร้อยละ 8.32)  สำหรับพนักงานสนับสนุนวิชาการ มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับ
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) วุฒิการศึกษาอ่ืน ๆ 10 คน  
(ร้อยละ 0.52) และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 คน (ร้อยละ 0.10)  
หมายเหตุ : อาจารยร์ะดับปรญิญาตรีส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ทีส่อนในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบรูพา 
 

 
แผนภูมิที่ 7 - 5 จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 - 2563 

      ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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คณาจารย์ สนับสนุนวิชาการ

แผนภูมิที่ 7 - 5 จำานวนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 - 2563

      ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 จากแผนภูมิจำานวนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยมีจำานวนพนักงาน

ลดลงตั้งแต่อย่างต่อเนื่อง โดยมีจำานวนพนักงานลดลง ร้อยละ 1 - 2 จากปีก่อนหน้า เมื่อพิจารณาสัดส่วนระหว่าง

คณาจารย์และสนับสนุนวิชาการ พบว่ามีสัดส่วนไม่ต่างกันมากนัก โดยในปีงบประมาณ 2563 มีจำานวนคณาจารย์ 

1,455 คน คิดเป็นร้อยละ 42.84 และจำานวนสนับสนุนวิชาการ 1,941 คน คิดเป็นร้อยละ 57.16
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 จากแผนภูมจิำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยมีจำนวน
พนักงานลดลงตั้งแต่อย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนพนักงานลดลง ร้อยละ 1 - 2 จากปีก่อนหน้า เมื่อพิจารณา
สัดส่วนระหว่างคณาจารย์และสนับสนุนวิชาการ พบว่ามีสัดส่วนไม่ต่างกันมากนัก โดยในปีงบประมาณ 2563  
มีจำนวนคณาจารย์ 1,455 คน คิดเป็นร้อยละ 42.84 และจำนวนสนับสนุนวิชาการ 1,941 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 57.16 
 

 
แผนภูมิที่ 7 - 6 จำนวนพนักงาน ตำแหน่งคณาจารย์ประจำ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ 

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล 
 
 

 
แผนภูมิที่ 7 - 7 จำนวนพนักงาน ตำแหน่งคณาจารย์ประจำ จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
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จ านวนพนักงาน ต าแหน่งคณาจารย์ประจ า ปีงบประมาณ 2559 - 2563
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

แผนภูมิที่ 7 - 6 จำานวนพนักงาน ตำาแหน่งคณาจารย์ประจำา จำาแนกตามตำาแหน่งทางวิชาการ

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล
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 จากแผนภูมจิำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยมีจำนวน
พนักงานลดลงตั้งแต่อย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนพนักงานลดลง ร้อยละ 1 - 2 จากปีก่อนหน้า เมื่อพิจารณา
สัดส่วนระหว่างคณาจารย์และสนับสนุนวิชาการ พบว่ามีสัดส่วนไม่ต่างกันมากนัก โดยในปีงบประมาณ 2563  
มีจำนวนคณาจารย์ 1,455 คน คิดเป็นร้อยละ 42.84 และจำนวนสนับสนุนวิชาการ 1,941 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 57.16 
 

 
แผนภูมิที่ 7 - 6 จำนวนพนักงาน ตำแหน่งคณาจารย์ประจำ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ 

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล 
 
 

 
แผนภูมิที่ 7 - 7 จำนวนพนักงาน ตำแหน่งคณาจารย์ประจำ จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
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จ านวนพนักงาน ต าแหน่งคณาจารย์ประจ า ปีงบประมาณ 2559 - 2563
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

แผนภูมิที่ 7 - 7 จำานวนพนักงาน ตำาแหน่งคณาจารย์ประจำา จำาแนกตามวุฒิการศึกษา

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 จากแผนภูมิจำานวนพนักงาน ตำาแหน่งคณาจารย์ประจำา จำาแนกตามตำาแหน่งทางวิชาการ และจำาแนก

ตามวุฒิการศึกษา  โดยรวมมหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ประจำาได้รับการอนุมัติให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นทุกปี 

เมื่อพิจารณาในตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ พบว่า ในปีงบประมาณ 2559 มีคณาจารย์ที่ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตร์

จารย์ร้อยละ 16.84 ของจำานวนคณาจารย์ทั้งหมด และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 27.22 ในปีงบประมาณ 2563 เช่นเดียว

กบัตำาแหนง่รองศาสตราจารย ์มคีณาจารยท่ี์ดำารงตำาแหนง่รองศาสตราจารย ์เพิม่ขึน้จากร้อยละ 3.93 ในปงีบประมาณ 

2559 เป็นร้อยละ 5.29  โดยในปีงบประมาณ 2563 มีคณาจารย์ประจำาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกมากที่สุด 

ถึงร้อยละ 58.21 รองลงมาได้แก่ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 33.47 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ร้อยละ 8.32 ตามลำาดับ

150 รายงานประจำปี  พ.ศ.  2563 

 

 จากแผนภูมิจำนวนพนักงาน ตำแหน่งคณาจารย์ประจำ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ และจำแนก
ตามวุฒิการศึกษา  โดยรวมมหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ประจำได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
ทุกปี เมื่อพิจารณาในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ พบว่า ในปีงบประมาณ 2559 มีคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ร้อยละ 16.84 ของจำนวนคณาจารย์ทั้งหมด และเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 27.22 ในปีงบประมาณ 
2563 เช่นเดียวกับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ มีคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 
3.93 ในปีงบประมาณ 2559 เป็นร้อยละ 5.29  โดยในปีงบประมาณ 2563 มีคณาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกมากที่สุด ถึงร้อยละ 58.21 รองลงมาได้แก่ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 33.47 และ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 8.32 ตามลำดับ 

 
แผนภูมิที่ 7 - 8 จำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ  

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

จากแผนภูมจิำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยบูรพามีอาจารย์ชาว
ต่างประเทศทั้งหมด 63 คน จากข้อมูลพบว่า เป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศสัญชาติอังกฤษมากที่สุด 12 คน 
(ร้อยละ 19.05) รองลงมาได้แก่ สัญชาติสหรัฐอเมริกา 10 คน (ร้อยละ 15.87) และสัญชาติจีน 6 คน  
(ร้อยละ 9.52)     
 

 
แผนภูมิที่ 7 - 9 จำนวนพนักงานตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา  

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล 
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จ านวนพนักงานต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2559 - 2563
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา

ต่ํากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่น ๆ

แผนภูมิที่ 7 - 8 จำานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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จากแผนภมูจิำานวนอาจารยช์าวตา่งประเทศ ปงีบประมาณ 2563 มหาวทิยาลัยบรูพามอีาจารยช์าวต่างประเทศ

ทั้งหมด 63 คน จากข้อมูลพบว่า เป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศสัญชาติอังกฤษมากที่สุด 12 คน (ร้อยละ 19.05) รอง

ลงมาได้แก่ สัญชาติสหรัฐอเมริกา 10 คน (ร้อยละ 15.87) และสัญชาติจีน 6 คน (ร้อยละ 9.52)    

150 รายงานประจำปี  พ.ศ.  2563 

 

 จากแผนภูมิจำนวนพนักงาน ตำแหน่งคณาจารย์ประจำ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ และจำแนก
ตามวุฒิการศึกษา  โดยรวมมหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ประจำได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
ทุกปี เมื่อพิจารณาในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ พบว่า ในปีงบประมาณ 2559 มีคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ร้อยละ 16.84 ของจำนวนคณาจารย์ทั้งหมด และเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 27.22 ในปีงบประมาณ 
2563 เช่นเดียวกับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ มีคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 
3.93 ในปีงบประมาณ 2559 เป็นร้อยละ 5.29  โดยในปีงบประมาณ 2563 มีคณาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกมากที่สุด ถึงร้อยละ 58.21 รองลงมาได้แก่ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 33.47 และ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 8.32 ตามลำดับ 

 
แผนภูมิที่ 7 - 8 จำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ  

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

จากแผนภูมจิำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยบูรพามีอาจารย์ชาว
ต่างประเทศทั้งหมด 63 คน จากข้อมูลพบว่า เป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศสัญชาติอังกฤษมากที่สุด 12 คน 
(ร้อยละ 19.05) รองลงมาได้แก่ สัญชาติสหรัฐอเมริกา 10 คน (ร้อยละ 15.87) และสัญชาติจีน 6 คน  
(ร้อยละ 9.52)     
 

 
แผนภูมิที่ 7 - 9 จำนวนพนักงานตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา  

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล 
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จ านวนพนักงานต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2559 - 2563
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา

ต่ํากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่น ๆ

แผนภูมิที่ 7 - 9 จำานวนพนักงานตำาแหน่งสนับสนุนวิชาการ จำาแนกตามวุฒิการศึกษา

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล

จากแผนภูมจิำานวนพนกังานตำาแหนง่สนับสนนุวชิาการ จำาแนกตามวฒุกิารศกึษา มหาวทิยาลยัมจีำานวนพนกังาน

ตำาแหน่งสนับสนุนวิชาการเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2559 – 2560 และลดลงในปีงบประมาณ 2561 – 2563 เมื่อ

พจิารณาตามวุฒกิารศกึษา พบวา่ในทกุปีงบประมาณ กวา่รอ้ยละ 50 มวีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีรองลงมาไดแ้ก่ 

ระดับตำ่ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก วุฒิการศึกษาอื่น ๆ และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ตามลำาดบั โดยในปีงบประมาณ 2563 จำานวนพนกังานตำาแหนง่สนับสนนุวชิาการ มวีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรมีาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.49 รองลงมาได้แก่ ระดับตำ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 27.25 ระดับปริญญาโท ร้อยละ 19.63 

ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 2.01 วุฒิการศึกษาอื่น ๆ ร้อยละ 0.52 และ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ร้อยละ 0.10 

ตารางที่ 7 - 1 จำานวนพนักงานมหาวิทยาลัย จำาแนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2559 - 2563

ประเภท
ปีงบประมาณ

2558 2559 2560 2561 2563

ข้าราชการ 204 201 194 184 173

พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินอุดหนุน) 1,109 1,129 1,164 1,166 1,174

พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 1,583 1,591 1,546 1,507 1,492

พนักงานฯบางส่วนเวลา 64 56 40 41 11
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ประเภท
ปีงบประมาณ

2558 2559 2560 2561 2563

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  24 28 13 8 6

ลูกจ้างประจำา 108 101 96 87 80

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 324 319 316 314 331

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 91 63 29 28 14

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ 101 77 69 78 65

ลูกจ้างโครงการฯ 60 70 92 70 50

รวม 3,668 3,635 3,559	 3,483 3,396

ข้อมูล ณ 30 กันยายน ของทุกปี

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล

จากตารางจำานวนพนักงานมหาวิทยาลัย จำาแนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยมี

จำานวนพนกังานลดลงตัง้แตป่งีบประมาณ 2560 โดยมจีำานวนพนกังานลดลง ร้อยละ 1 - 3 จากปกีอ่นหนา้ เมือ่พิจารณา

ประเภทของพนักงานทัง้หมดพบวา่ ในทกุปีงบประมาณ กวา่รอ้ยละ 40 เปน็พนกังานมหาวทิยาลยั(เงนิรายได)้ รองลง

มากว่าร้อยละ 30 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินอุดหนุน) สำาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีพนักงานมหาวิทยาลัย

(เงินรายได้) มากที่สุด จำานวน 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 ลูกจ้างประจำา 80 คน คิดเป็นร้อยละ 2.36 ลูกจ้างชาวต่างประเทศ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 1.91 ลูกจ้าง              

โครงการฯ 50 คน คดิเปน็รอ้ยละ 1.47 ผูม้คีวามรู้ความสามารถพิเศษ 14 คน คดิเปน็ร้อยละ 0.41 พนกังานฯบางสว่น

เวลา 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.32 และพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร น้อยที่สุด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.18 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

รศ.ดร.สุเมธ	งามกนก	
คณะศึกษาศาสตร์  ได้รับรางวัลผู้มีเกียรติประวัติและผลงาน
ทางการศึกษาดีเด่น ประจำาปี พ.ศ. 2563 จากสมาคมพัฒนา

วิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ดร.ปานเพชร	ร่มไทร	
คณะศึกษาศาสตร์  ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำาภาคตะวันออก 
จากการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย นำ้าใจ

ไม่มีหมด” จัดโดยสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
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การพัฒนาส่งเสริมบุคลากร

มหาวิทยาลัยบูรพาส่งเสริมคณาจารย์ และบุคลากรให้สร้างผลงานทางวิชาการอย่างเหมาะสมตาม  พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมุ่งเน้นการ

วจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้และการวจิยัเชงิบรูณาการ ท้ังท่ีเปน็ความรู้ใหม ่และความรู้ท่ีใชใ้นการแกไ้ขปญัหาและพฒันา

สังคมและประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณปี 2563 มีผู้ที่ได้รับการอนุมัติการกำาหนดตำาแหน่งสูงขึ้น ดังนี้

ตารางที่ 7 - 2 จำานวนบุคลากรที่ได้รับอนุมัติการกำาหนดตำาแหน่งสูงขึ้น

ตำาแหน่ง จำานวน ตำาแหน่ง จำานวน

ศาสตราจารย์ 2 เชี่ยวชาญ -

รองศาสตราจารย์ 20 ชำานาญการพิเศษ -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 96 ชำานาญการ 39

รวม 118 รวม 39

จากตารางจำานวนบคุลากรทีไ่ดร้บัอนมุตักิารกำาหนดตำาแหนง่สงูขึน้ มคีณาจารยป์ระจำาได้รับการอนมุติัใหด้ำารง

ตำาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น จำานวน 118 คน สูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีจำานวน 67 คน จำาแนกเป็นระดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 96 คน ระดับรองศาสตราจารย์ 20 คน และระดับศาสตราจารย์ 2 คน  สำาหรับสายสนับสนุน

วิชาการ มีผู้ท่ีได้รับการอนุมัติการกำาหนดตำาแหน่งชำานาญการ 39 คน สูงข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีมีจำานวน 31 คน

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยบูรพายังตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นที่

ยอมรับ จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองตามภาระหน้าที่ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา

ตนเองและความก้าวหน้าตามสายงานที่ปฏิบัติ และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในตำาแหน่งต่าง ๆ 

โดยการสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และศึกษาต่อ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 

บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาร้อยละ 79.72 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับการพัฒนาร้อยละ 58.17 

แสดงรายละเอียดได้ ดังนี้

ตารางที่ 7 - 3 จำานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ประเภท
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

สายวิชาการ
สายสนับสนุน

วิชาการ
สายวิชาการ

สายสนับสนุน
วิชาการ

สายวิชาการ
สายสนับสนุน

วิชาการ

สัมมนา 382 376 10 - 392 376

ฝึกอบรม 736 813 5 - 741 813

ดูงาน 223 85 5 - 228 85

ศึกษาต่อ 42 21 6 - 48 21

อื่นๆ 181 43 27 1 208 44

รวม 1,564 1,338 53 1 1,617 1,339
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จากตารางจำานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

วิชาการ ได้รับการการพัฒนาด้านฝึกอบรมมากที่สุด รองลงมาได้แก่การสัมมนา การดูงาน การพัฒนา อื่น ๆ เช่น การ

เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาต่อ ตามลำาดับ 

ตารางที่ 7 - 4 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมการพัฒนา

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร
บุคลากร

สาย
วิชาการ

บุคลากร
สาย

สนับสนุน

ด้านการบริหารจัดการ

โครงการการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาในยุคปัจจุบัน เรื่อง “ภาพรวม
ของการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา: ข้อคิดและประสบการณ์”

P

โครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้นำาระดับสูง” P

โครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการบริหารผลงานสู่
ความเป็นเลิศ  ด้วย OKRs”

P

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้  ความเข้าใจ และเตรียมความ
พร้อม ในการปฏิบัติงานสำาหรับผู้บริหารระดับกลาง”

P P

โครงการบรรยายพิเศษ  “การวิเคราะห์งบการเงินผู้บริหาร” P

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาหลักสูตร “การบริหาร
งาน อุดมศึกษาระดับกลาง”

P P

โครงการเสวนาเรื่องการวางแผนด้านภาษีในหัวข้อ “บริหารเงินดีได้ภาษีคืน 
Happy Tax” และ “เกษียณสบาย สไตล์เศรษฐี”

P

ด้านการจัดการศึกษา

โครงการอบรม เรื่อง “สอนออนไลน์อย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ” P

โครงการอบรม เรื่อง “วัดและประเมินผลการสอนออนไลน์อย่างมี 
ประสิทธิภาพ”

P

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการ P

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ ใน
การจัด การเรียนรู้แบบ Active Learning

P

โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ P

โครงการอบรมการพัฒนาอาจารย์เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอนแบบเปิด 
(BUU MOOC)

P

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis P P P

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN Assessor Calibration P P

โครงการอบรมการเขียนหลักสูตรตาม Outcome-Based Education P P



รายงานประจำาปี 2563
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า

155

กิจกรรมการพัฒนา

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร
บุคลากร

สาย
วิชาการ

บุคลากร
สาย

สนับสนุน

โครงการอบรม เรื่อง “ทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (AUN-QA Assessor Calibration)”

P P

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำาโครงร่างองค์กร (Organiza-
tion Profile) มหาวิทยาลัยบูรพา”

P P P

โครงการฝึกอบรม การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาผู้
ฝึกสอนกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

P P

ด้านการวิจัย

โครงการชี้แจงการใช้ระบบการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยแบบออนไลน์ BUU 
Ethic Submission Online

P P

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสาร
เคมี”

P P

ด้านสนับสนุนวิชาการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
เพื่อขอ กำาหนดตำาแหน่งทางวิชาชีพระดับชำานาญการ”

P

โครงการคลีนิกการให้คำาปรึกษาการขอกำาหนดตำาแหน่งในระดับชำานาญการ P

โครงการเสวนาให้ความรู้เรื่อง  “การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ
เครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคลากร”

P P

โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานสนับสนุนวิชาการ เรื่อง  
“การตีความกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล”

P P

โครงการการประเมินค่างานเพื่อกำาหนดกรอบตำาแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการให้ดำารงตำาแหน่งสูงขึ้น

P P

โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้่อมอพยพหนีไฟ P

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากรแก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

P

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย P P

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ P P

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การตีความกฎหมาย” P P P

โครงการการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ P

โครงการเสวนาบัญชีและสามมิติ P

โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านพัสดุและการเงิน P
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การพัฒนาทางกายภาพ

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำาเนินการการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ให้เป็น ไปตามองค์

ประกอบสำาคัญของการเป็น Green University ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม การใช้พลังงาน การ

จดัการของเสยี การจดัการนำา้ การขนสง่ทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม เนน้การจดัสภาพ แวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการสรา้ง

สุนทรียภาพและเอื้อประโยชน์ต่อการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โดยในปีงบประมาณ 2563 กองอาคาร

สถานท่ี ได้จัดทำาโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน สนับสนุนการจัดการศึกษา ให้เหมาะสมกับการขยายตัว

และพัฒนาของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 
 1.  ความคบืหนา้โครงการพฒันาศกัยภาพของมหาวทิยาลัยด้วยเทคโนโลยแีละสร้างความัน่คงให้แกช่มุชน 

ได้ดำาเนินการติดตั้งเครื่อปรับอากาศภายในหอประชุม (Chiller) และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ สำาหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 

ทิ้งสิ้น 7 อาคาร ได้แก่ 1) อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร K) 2) อาคารศรีนครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ 3) อาคารศูนย์วิจัยทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 4) อาคารสมเด็จเทพรัตนราชสุดา คณะ

แพทยศาสตร์ 5) อาคารเทพรัตนราชสุดา (สำานักหอสมุด) 6) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี 1 (QS1) 

และ 7) อาคารเกษม จาติกวนิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยอยู่ระหว่างการส่งมอบงาน

 2.  โครงการบริหารและจัดการนำ้าบริเวณสวนนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามคำาสั่งที่ 1974/2562 

ลงวนัที ่19 ตลุาคม พ.ศ. 2563 แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารและจดัการนำา้บรเิวณสวนนนัทนาการ มหาวทิยาลยับรูพา 
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โดยมีหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ ดงัน้ี 1) ดำาเนนิการปรบัปรุงคณุภาพนำา้บรเิวณสวนนนัทนากรร และ 2) ดำาเนนิการตาม

คำาสัง่อ่ืน ๆ  ของมหาวทิยาลยับรูพา ซึง่ปจัจบุนั คณะกรรมการไดต้รวจสอบคณุสมบตัขิองนำา้ในสระนำา้สวนนนัทนาการ 

พบว่า ค่าของนำ้ายังอยู่ในเกณฑ์ดี จึงได้มีการกำาหนดตำาแหน่งกังหันเติมอากาศในนำ้าใหม่ ให้มีการไหลวนทั่วในพื้นที่ให้

สามารถกระจายออกซิเจน และเติมอากาศให้สระนำ้า พร้อมกันนั้นยังได้ห้ามจำาหน่ายอาหาร และงดให้อาหารสัตว์นำ้า 

ในพื้นที่สวนนันทนาการด้วย

นอกจากนี้ ยังมีแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อรองรับโรงพยาบาลซึ่งกำาลังขยายตัว 

และรองรับกิจกรรมของ EEC ท่ีเข้ามาดำาเนินการภายในมหาวิทยาลัย ประกอบกับศูนย์ Genomic Center ที่จะ

ตั้งขึ้นภายในอาคารคณะเภสัชศาสตร์ยังต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีมูลค่าสูงและต้องการความ

เสถียรของกระแสไฟฟ้า  ในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จะมีการดำาเนินการจัดตั้ง สถานีไฟฟ้าย่อยภายใน

มหาวิทยาลัย ประโยชน์ที่ได้จากการจัดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย คือมหาวิทยาลัยจะซื้อไฟฟ้าได้ในราคาถูกลง และได้ความ

เสถียรของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัย เป็นผลดีกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ไฟฟ้าที่มีมูลค่าสูง ไม่ว่าจะ

เป็นในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำานักคอมพิวเตอร์ หรือส่วนงานอ่ืน ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย ในส่วนของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และวิทยาเขตจันทบุรี  ที่มีปัญหาไฟฟ้าดับ 

ไฟฟา้ตก และเดนิสายไฟฟา้ยงัไมท่ั่วถงึนัน้ ทางการไฟฟา้ได้เขา้สำารวจเรยีบรอ้ยแลว้ เพ่ือทีจ่ะดำาเนนิการแกไ้ขปรบัปรงุ

ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสายไฟ รวมไปถึงการเดินกระแสไฟฟ้าเข้าภายในอาคาร และการเพิ่มตำาแหน่งของการจ่าย

กระแสไฟฟ้า เพื่อที่จะรองรับกำาลังการใช้งานให้เพียงพอต่อไป 

มหาวิทยาลัยบูรพาดำาเนินการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	–	

2567		มผีลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำาเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั	(ITA)	ระดับ	A		

นอกจากน้ีไดแ้ตง่ตัง้แตง่ตัง้คณะกรรมการศกึษาแนวทางวางแผนพฒันาและปรบัระบบองคก์ร	ใหส้ามารถ

พึ่งพาตนเองได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน	 	ด้านการบริหารงานบุคคล	 	มหาวิทยาลัยบูรพาผลักดันให้เกิด

การพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบตังิาน	มกีารจดักิจกรรมการพฒันาบคุลากรครอบคลมุทัง้ผูบ้รหิาร	บคุลากร

สายวิชาการ	และบุคลากรสายสนับสนุน	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	มีคณาจารย์ได้รับการอนุมัติ

การกำาหนดตำาแหน่งสูงขึ้น	118	คน	แบ่งเป็น	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	96	คน	รองศาสตราจารย์	20	คน	และ

ศาสตราจารย	์2	คน	สำาหรับสายสนบัสนนุวชิาการไดร้บัการอนมุตักิารกำาหนดตำาแหนง่ชำานาญการ	39	คน		

นอกจากนี้ยังมีการสำารวจข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะ	และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	สภาพ

แวดล้อม	การจัดการของเสีย	ให้เป็นไปตามองค์ประกอบสำาคัญของการเป็น	Green	University
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มหาวิทยาลัยบูรพาในอนาคต

จากสภาวการณ์ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยบูรพากำาลังเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมโลก สังคมภูมิภาค และสังคมในประเทศด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึง

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ประกอบกับการได้รับโอกาสจากนโยบายการขยาย

โอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นท่ีและนอกพื้นที่ ประกอบกับ

การรับมอบนโยบายจากรัฐบาล ได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก ให้เป็น “มหาวิทยาลัยหลักใน EEC” ผลักดันให้มหาวิทยาลัยบูรพามีชื่อเสียงในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ  

ดงันัน้เพือ่รบัมือกบัความเปลีย่นแปลงขา้งตน้  มหาวทิยาลยับรูพาจงึไดก้ำาหนดแนวทางการจดัทำาแผนยทุธศาสตรข์อง

มหาวทิยาลยับรูพา อยา่งมีสว่นร่วมและเป็นระบบ เพือ่ใชเ้ปน็กรอบแนวทาง และเขม็ทศิใหกั้บมหาวทิยาลยั ใหส้ามารถ

ขบัเคลือ่นการดำาเนนิงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ เปน็การเตรียมคนไทยเข้าสูศ่ตวรรษ

ที ่21 สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม  และทิศทางของยทุธศาสตร์

ชาติในการพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา “ขุมปัญญา

ตะวันออก” W.E. BURAPHA (Wisdom of the East)

มหาวทิยาลยับูรพาดำาเนนิการจดัทำาแผนยทุธศาสตรใ์หมข่องมหาวทิยาลยั เพือ่ประกาศใชส้ำาหรบัปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2564 – 2567 โดยกำาหนดทศิทางการดำาเนนิงานของมหาวทิยาลยับรูพา และประเดน็ยทุธศาสตรไ์ว้ 3 ประเดน็ คือ  

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  และสร้างบุคลากรคุณภาพสนองต่อความต้องการของ

พื้นที่ภาคตะวันออก  

2. การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย  และเป็นที่พึ่งในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก

อย่างยั่งยืน 

3. การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

ซึง่มหาวทิยาลยับูรพาจะผลกัดนัการดำาเนนิงานต่าง ๆ  ใหเ้ปน็ไปตามยทุธศาสตร์ทีต้ั่งไว ้ โดยมหาวทิยาลยับรูพา

ได้วางแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์  ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

แผนงาน/โครงการ ที่สำาคัญที่คาดว่าจะดำาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้

1.	การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล	และการสร้างบุคลากรคุณภาพ	สนองต่อความ

ต้องการของพื้นที่ภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยบูรพาจะดำาเนินการพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่เดิมให้มีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

และสรา้งหลกัสตูรใหมใ่หต้อบสนองความตอ้งการของสังคม รองรับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เนน้พัฒนา

ผูป้ระกอบการหรอืนวตักร เพือ่สนบัสนนุอตุสาหกรรมเปา้หมาย 10+2 อตุสาหกรรมใน EEC (Demand Driven) รวม

ทั้งเปิดกว้างให้ ประชาชนทั่วไปสามารถมาเรียนเพื่อเสริมความรู้และฝึกฝนทักษะใหม่ New-Skill Up-skill Re-Skill 

ที่จำาเป็นสำาหรับการประกอบอาชีพหรือสร้างความก้าวหน้าในอาชีพในยุคดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริมการเรียนการสอน
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ตามแนวทางของ CWIE / EEC model รวมไปถึงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การไต่อันดับมหาวิทยาลัย (University 

Ranking) มีเป้าหมายการจัดอันดับไม่เกิน 400 ลำาดับแรกของมหาวิทยาลัยในเอเชีย

2.	การเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเป้าหมาย		และเป็นที่พึ่งในการพัฒนาพื้นท่ีภาค

ตะวันออกอย่างยั่งยืน

มหาวทิยาลยับรูพาในฐานะเปน็มหาวทิยาลัยหลักใน EEC จะต่อยอดโครงการทีด่ำาเนนิการร่วมกบัคณะกรรมการ

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยร่วมมือกับบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ 

ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำากัด เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้ระบบอัตโนมัติ (EEC-MITSUBISHI-BUU Automation 

Park) เป็นศูนย์กลางการศึกษาทางด้านระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร และเตรียมดำาเนินการผลักดันจัดต้ังศูนย์ Genomic 

Centre เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษการแพทย์และสุขภาพครบวงจร และมุ่งผลักดันอุทยานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU Science Park) เป็นศูนย์กลางการศึกษาในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10+2 อุตสาหกรรมใน 

EEC (Demand Driven) ตลอดจนผลกัดนัสรา้งศนูยเ์รยีนรูใ้นอตุสาหกรรมเปา้หมายอืน่ ๆ   รวมถึงการพฒันาโครงการ

ทางด้านวิจัยและบริการวิชาการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม ของภาคตะวันออกต่อไป  

3.	การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยบูรพาจะผลักดันให้ใช้ระบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำาเนินการที่เป็นเลิศ (Education 

Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ในการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ทั่วถึงทั้งในระดับ

ส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงต้ังเป้าหมายในการพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตาม

เกณฑ์ EdPEx เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งคาดหวังว่าจะ

สามารถนำาพาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยบูรพาจะศึกษาแนวทางวางแผนพัฒนาและปรับ

ระบบองค์กร รวมถึงการดูแลประชาคมและสังคมเพื่อมุ่งสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยภารกิจดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาจะดำาเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของส่วนงาน ปรับโครงสร้างองค์กร 

และสง่เสรมิประสทิธิภาพการบรหิารงาน เน้นการเพิม่แนวทางในการหารายได ้ซึง่เปน็สว่นสำาคญัของงบประมาณในกา

รดำาเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยบูรพาตามวัตถุประสงค์ การปรับระบบงบประมาณ และการพัฒนาระบบการบริหาร

การเงิน บุคคล และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น  มหาวิทยาลัยบูรพายังมุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคคล และพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากร  โดยจะดำาเนินการชำาระระเบียบและปรับปรุงข้อบังคับด้านการบริหารบุคคล รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะ

และทักษะของบุคลากรได้อย่างเหมาะสมตามภาระหน้าที่และตำาแหน่งงาน เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยบูรพาให้

พร้อมสำาหรับระบบงานในศตรวรรษที่ 21  นอกจากนั้นยังมุ่งสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความเป็นเอกภาพของ

มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยจะใช้ระบบสื่อสารองค์กรเชิงรุกทุกช่องทางเพื่อถ่ายทอด เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย

บรูพา แกผู่ป้ฏบัิตงิานและนสิติใหเ้ข้าใจในเป้าหมายของมหาวทิยาลยับรูพารว่มกนั  อีกทัง้จะส่งเสรมิกิจกรรมเพือ่สรา้ง

การเป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับ

การเปลี่ยนแปลงและมุ่งสู่ความยั่งยืน
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คณะผู้จัดทำา

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศักดิ์ชัย		เศรษฐ์อนวัช

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.การุณ		สุขสองห้อง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา

นางสาวเนาวรัตน์		ดรุณศรี	

ผู้อำานวยการกองแผนงาน 

ผู้จัดทำา

นายสุธีร์		เจริญสุข	

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ

นางสาวเสวิตา		บุญเชิด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวศรุดา		อ่อนจันทึก	

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ขอขอบคุณ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดทำาข้อมูลและภาพประกอบ 
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สารจากอธิการบดี

เป็นเวลากว่า 65 ปี ที่มหาวิทยาลัยบูรพา  ขับเคลื่อนดำาเนินงานตามภารกิจหลักทุกด้าน  ให้เป็นไปตามทิศทาง

ที่ตั้งเป้าหมายไว้  ซึ่งปรากฏให้เห็นได้จากภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต  วิจัย  บริการวิชาการ  และทำานุบำารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม  โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยบูรพา ติดอันดับ 5 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในด้านการเรียนการสอน 

(Teaching) จากการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัโลก THE World University Rankings 2021  รวมถงึยงัอยูใ่นอนัดบัที ่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

และความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับ A  สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาและ                       

ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการบริหารงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและได้รับการยอมรับมากขึ้น

ทั้งในระดับประเทศและสากล

มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะมหาวิทยาลัยหลักใน EEC ได้ประสบความสำาเร็จในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบ

อัตโนมัติ Automation Park  เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางด้านระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร  โดยความร่วมมือ

กับคณะทำางานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) และบริษัท มิตซู

บิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำากัด  นอกจากนั้นในการดำาเนินงานด้านการวิจัย  ยังได้รับการ

รบัรองคุณภาพระดบัชาตแิละระดบัสากล ตามมาตรฐานการดำาเนนิงานของคณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรมการวจัิย

ในมนุษย์  อีกทั้งในส่วนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มหาวิทยาลัยบูรพายังส่งเสริมและมีส่วนร่วมการดำาเนินงานที่

ตอบสนองนโยบายรฐับาล ดว้ยโครงการยกระดบัเศรษฐกจิและสงัคมรายตำาบลแบบบรูณาการ หรอืทีเ่รยีกวา่โครงการ 

1 ตำาบล 1 มหาวิทยาลัย

ผลงานความสำาเร็จของมหาวิทยาลัยบูรพาท่ีปรากฏ  ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการดำาเนินงานตามภารกิจ           

ทีเ่กดิจากความรู้ความสามารถ ความทุม่เทพลังกายพลังใจของผูบ้รหิารและบุคลากรทุกภาคสว่น ตลอดจนการสนบัสนนุ

จากศิษย์เก่าและเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ  

ในนามของมหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในความสำาเร็จกับมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน และหวัง 

เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยบูรพาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์

และการดำาเนินงานต่อไป

	 รองศาสตราจารย์	ดร.วัชรินทร์		กาสลัก

 อธิการบดี
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