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โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :  เส้นทึบ (   ) แทนสายบังคับบัญชา  เส้นประ (       )  แทนสายงานที่ปรึกษาหรือ 
  สายประสานงาน 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริหาร           
มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะกรรมการ 
ประจ าส่วนงาน 

นายกสภามหาวิทยาลัย
บูรพา 

 

อธิการบด ี

หัวหน้าส านักงานอธิการบดี 

สภาพนักงาน 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

รองอธิการบดี 

หัวหน้าส านักงาน 
สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการบริหารงาน     
การเงินและทรัพย์สิน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจ ามหาวิทยาลัย 

สภาวิชาการ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย* 

คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการอ่ืน ๆ 

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

- ผู้อ านวยการกอง 
- ผู้อ านวยการศูนย ์
- ผู้จัดการ 

- หัวหน้าส านักงานคณบด ี
- หัวหน้าส านักงานการศึกษา 
- หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
- ผู้อ านวยการศูนย์ 
- ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
- ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- หัวหน้าหนว่ยงาน 
- หัวหน้าฝ่าย 

- ผู้อ านวยการส านกั 
- ผู้อ านวยการสถาบัน 

คณะกรรมการ 
ผู้ประสานงานส านักงาน

อธิการบดี 

คณะกรรมการ 
ประจ าส่วนงาน 

คณะกรรมการอื่น ๆ 
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย 
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย   นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร  เหล่าธรรมทัศน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลมิปิจ านงค์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายทรงศัก  สายเชื้อ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ  นุ่มนนท์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายบัณฑูร  สุภัควณิช     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายมนูญ  สรรค์คุณากร    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายศานิตย์  นาคสุขศรี    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายสมโภชน์  อาหุนัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายสิงห์ชัย  ทนินซ้อน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ดร.อภิชาต  ทองอยู่     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา  ขันธวิทย์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
16. นายอดิศักดิ์  เกียรติไกรวัลศิริ    ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
17. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข  หิรัญสัจจาเลิศ  ประธานสภาพนักงาน 
18. นายนฤดม  พิสิษฐเกษม    นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส  แจ้งเอ่ียม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
20. นางสาววรรณา  แนบเชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนพนักงาน 

มหาวิทยาลัย ซึ่งมิใช่คณาจารย์ 
21. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนหัวหน้าส่วนงาน 
22. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วมิลรัตน์  จตุรานนท์  เลขานุการ 
23. นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

------------------------------- 
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา  ประกอบด้วย 
 
๑.  รศ.วัชรินทร์ กาสลัก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบรูพา    ประธานกรรมการ 
๒.  ผศ.สุวรรณา รศัมีขวัญ  รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรพัย์สิน   รองประธานกรรมการ 
๓.  รศ.สมถวิล จริตควร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
๔.  รศ.จติติมา เจรญิพานิช  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม   กรรมการ 
๕.  ผศ.เอกวิทย์ โทปรุินทร ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนสิิต    กรรมการ 
๖.  ผศ.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา กรรมการ 
๗.  ผศ.อานนท์ วงษ์แก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  กรรมการ 
๘.  ผศ.วิมลรตัน์ จตุรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 
๙.  ผศ.ณยศ ครุุกิจโกศล  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดฝี่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษ กรรมการ 

ภาคตะวันออก      
๑๐.  ผศ.วศิน ยุวนะเตมีย ์  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดฝี่ายวิทยาเขตจันทบุรี กรรมการ 
๑๑.  ผศ.วิชุดา จันทร์ข้างแรม  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดฝี่ายวิทยาเขตสระแก้ว กรรมการ 
๑๒.  อ.ภสูิต กลุเกษม  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดฝีา่ยการคลังและทรัพย์สิน กรรมการ 
๑๓.  รศ.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย ์ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการ    กรรมการ 
๑๔.  ผศ.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนาคณุภาพ   กรรมการ 
๑๕.  ผศ.สหัทยา รัตนะมงคลกลุ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กรรมการ 
๑๖.  ผศ.สวามินี ธีระวุฒิ  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายยกระดับคุณภาพงานวิจัย  กรรมการ 
๑๗.  อ.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก กรรมการ 
๑๘.  ผศ.นิรมล ธรรมวิรยิสต ิ  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนาทรัพยากรวิจัย  กรรมการ 

และความสัมพันธ์เครือข่าย  
๑๙.  ผศ.พรรณวลัย เกวะระ  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  กรรมการ 
๒๐.  อ.เจนวิทย์ นวลแสง  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายกิจการนิสติ   กรรมการ 
๒๑.  อ.ธินิกานต์ สังข์สุวรรณ  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวางแผนพัฒนา   กรรมการ 
๒๒.  รศ.ธนวัฒน์ พิมลจินดา  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
๒๓.  ผศ.ภัทรมน สาตรักษ์  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายกฎหมาย    กรรมการ 
๒๔.  อ.เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน  กรรมการ 
๒๕.  อ.พิมลพรรณ เลิศล้้า  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายบริหารภาพลกัษณ์องค์กร  กรรมการ 
๒๖.  อ.ลญัจกร สัตยส์งวน  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิทยาเขตจันทบุรี   กรรมการ 
๒๗.  อ.ธนพร ค้าวรรณ ์  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิทยาเขตสระแก้ว   กรรมการ 
๒๘.  อ.พรรณี พิมาพันธุ์ศร ี  คณบดีคณะการจัดการและการทอ่งเที่ยว   กรรมการ 
๒๙.  ผศ.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภยัภูเบศร กรรมการ 
๓๐.  อ.สณัหไ์ชญ์ เอื้อศิลป ์  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง   กรรมการ 
๓๑.  ผศ.พรชัย จูลเมตต ์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์    กรรมการ 
๓๒.  ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวสัดิ ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร ์    กรรมการ 
๓๓.  ภก.หญิงณฏัฐินี ธีรกุลกติติพงศ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 
๓๔.  อ.กฤษนัยน์ เจริญจติร  คณบดีคณะภูมสิารสนเทศศาสตร์    กรรมการ 
๓๕.  อ.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  กรรมการ 
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๓๖.  ผศ.ธีรพงษ์ บัวหล้า  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร์    กรรมการ 
๓๗.  รศ.ณกร อินทร์พยุง  คณบดีคณะโลจสิติกส ์    กรรมการ 
๓๘.  ผศ.กฤษณะ ชินสาร  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ    กรรมการ 
๓๙.  ผศ.เอกรัฐ ศรีสุข  คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์    กรรมการ 
๔๐.  ผศ.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   กรรมการ 
๔๑.  ผศ.ณยศ คุรุกิจโกศล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์    กรรมการ 
๔๒.  รศ.ว่าท่ีร้อยตรีเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์     กรรมการ 
๔๓.  รศ.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์    กรรมการ 
๔๔.  รศ.ยุวดี รอดจากภยั  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์    กรรมการ 
๔๕.  ผศ.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์     กรรมการ 
๔๖.  อ.ปรญิญา นาคปฐม  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 
๔๗.  ผศ.ระพีพร ศรีจ้าปา  คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์    กรรมการ 
๔๘.  รศ.ภัทราวดี มากม ี  คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา กรรมการ 
๔๙.  อ.ศุภฤทัย อิฐงาม  ผู้อ้านวยการสถาบันภาษา    กรรมการ 
๕๐.  นางรวิวรรณ วัฒนดิลก  ผู้อ้านวยการสถาบันวิทยาศาสตรท์างทะเล   กรรมการ 
๕๑.  อ.วิทวัส พันธุมจินดา  ผู้อ้านวยการส้านักคอมพิวเตอร ์   กรรมการ 
๕๒.  นายพรีพัฒน์ มั่งคั่ง  ผู้อ้านวยการส้านักบริการวิชาการ    กรรมการ 
๕๓.  อ.เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ ์ ผู้อ้านวยการส้านักหอสมุด    กรรมการ 
๕๔.  รศ.นุจรี ไชยมงคล  คณบดีบณัฑติวิทยาลัย    กรรมการ 
๕๕.  อ.สราวุธ ศิริวงศ ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล   กรรมการ 
๕๖.  ผศ.วศิน ยุวนะเตมีย ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์   กรรมการ 
๕๗.  รศ.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีคณะอญัมณ ี    กรรมการ 
๕๘.  อ.ประทีป อูปแก้ว  ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 
๕๙.  ผศ.วิชุดา จันทร์ข้างแรม  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์  กรรมการ 
๖๐.  ผศ.รชนิมุข หิรญัสจัจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน     กรรมการ 
๖๑.  อ.พิมลพรรณ เลิศล้้า  ผู้รักษาการแทนหัวหน้าส้านักงานอธิการบด ี  กรรมการและเลขานุการ
   

------------------------------- 
 



 

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้น าสังคม 

-๕- 

คณะกรรมการสภาวิชาการ 
  
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา  ประกอบด้วย  
 

 ๑.  อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
 ๒.  ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข   กรรมการ 
 ๓.  ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลมิปิจ านงค์   กรรมการ 
 ๔.  ศาสตราจารย์กิตติคุณปิยนาถ บุนนาค   กรรมการ 
 ๕.  ศาสตราจารย์กิตติคุณชนิตา  รักษ์พลเมือง  กรรมการ 
 ๖. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร  กรรมการ 
 ๗.  ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงกาญจน์พิมล  ฤทธิเดช กรรมการ 
 ๘.  ศาสตราจารย์สุพจน์  หารหนองบัว   กรรมการ 
 ๙.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณมาลียา  เครือตราชู  กรรมการ 
 ๑๐.  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    กรรมการ 
 ๑๑.  คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา กรรมการ 
 ๑๒.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   กรรมการ 
 ๑๓.  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์    กรรมการ 
 ๑๔.  คณบดีคณะโลจิสติกส์    กรรมการ 
 ๑๕.  คณบดีคณะอัญมณี     กรรมการ 
 ๑๖.  รองศาสตราจารย์สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล  กรรมการ 
 ๑๗.  รองศาสตราจารย์ชมพูนุช  ปัญญไพโรจน์  กรรมการ 
 ๑๘.  รองศาสตราจารย์ เภสัชกรกัมปนาท  หวลบุตตา กรรมการ 
 ๑๙.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ  กรรมการ 
 ๒๐.  รองศาสตราจารย์เบ็ญจมาศ  ไพบูลย์กิจกุล  กรรมการ 
 ๒๑.  รองศาสตราจารย์อภิสิทธิ์   ภคพงศ์พันธุ์  กรรมการ 
 ๒๒.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการและเลขานุการ  
 ๒๓.  ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ๒๔.  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๕.  นางสาวณัฐสุดา  ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

------------------------------- 
 


