๑

โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐
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วันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ โรงแรมฮอร์ลิเดย์อิน พัทยา จังหวัดชลบุรี
จัดโดย
งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
------------------------------------------๑. ชื่อโครงการ
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐
(The 6th Burapha University International Conference 2017)
๒. ลักษณะโครงการ
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่
๓. ประเภทโครงการ
 อยู่ในแผน
 อยู่นอกแผน
๔. ประเภทโครงการ
 ๑. โครงการสนับสนุนนโยบาย/พันธกิจของมหาวิทยาลัย
 ๒. โครงการพัฒนาความรู้ตามสายงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 ๓. โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ทั่วไป
๕. ความสอดคล้อง
๕.๑ ความสอดคล้องต่อพันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา
 ๑. ดาเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและ
การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 ๒. ด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพงานวิจัย เพื่ อ สร้างและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ในศาสตร์แ ขนงต่ างๆ และ
ดาเนิ น การให้ บ ริการทางวิช าการและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่ อการพัฒ นาศักยภาพของหน่ วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนตลอดจนสังคมชุมชนให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒
 ๓. ดาเนินการส่งเสริมและสนับ สนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่างๆโดยครอบคลุมการทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรมศาสนาและการกีฬารวมทั้งแสดงบทบาทนาในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
๕.๒ ความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัยบูรพา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
 กลยุทธ์ ๑.๑ การพัฒนากระบวนการคัดเลือกผู้เรียนที่มีศักยภาพ
 กลยุทธ์ ๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
 กลยุทธ์ ๑.๓ การพัฒนาความรู้และทักษะจากห้องเรียนสู่ชุมชน
(From Classroom to Social Engagement) และการพัฒนาการเรียนรู้
จากการปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์ (Learning by doing)
 กลยุทธ์ ๑.๔ การพัฒนาทักษะของนิสิตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพและมาตรฐานทางด้านภาษาต่างประเทศ
 กลยุทธ์ ๑.๕ การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่ออนาคต
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ
 กลยุทธ์ ๒.๑ การส่งเสริมและผลักดันการดาเนินการวิจัยและการบริการวิชาการ
 กลยุทธ์ ๒.๒ การสร้างและพัฒนาระบบการส่งเสริมการทาวิจัย
 กลยุทธ์ ๒.๓ การส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยนวัตกรรมหรือผลงานใน
รูปแบบอื่นๆไปสู่การใช้ประโยชน์
 กลยุทธ์ ๒.๔ การกาหนดภาระงานและตัวชี้วดั สาคัญ
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 กลยุทธ์ ๓.๑ การส่งเสริมและผลักดันการดาเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร
 กลยุทธ์ ๓.๒ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
 กลยุทธ์ ๓.๓ การสร้างระบบการสรรหารักษาไว้ใช้งานและพัฒนา
 กลยุทธ์ ๓.๔ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ
และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม
 กลยุทธ์ ๔.๑ การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น Green University
 กลยุทธ์ ๔.๒ การส่งเสริมการวิจัยหรือการบริการวิชาการเพื่อการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 กลยุทธ์ ๔.๓ การส่งเสริมกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมศาสนาและ
การกีฬา
 กลยุทธ์ ๔.๔ การส่งเสริมแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

๓
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
 กลยุทธ์ ๕.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน
Thailand Quality Class
๕.๓ ความสอดคล้องต่อกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
 กลยุทธ์ที่ ๑ การสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความประทับใจและ
เป็นที่ยอมรับ
 กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาสานักงานอธิการบดีให้เป็นองค์กรอัจฉริยะมีประสิทธิภาพสูง
๕.๔ ความสอดคล้องต่อองค์ประกอบคุณภาพและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑
องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ
 ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑
 ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓
๖. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ –
๒๕๖๒ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพาให้เป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย” ให้มีผลงานวิจัย
ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งโดยมุ่งพัฒนาการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยให้มีผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไทย มุ่งพัฒนาบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยบูรพาให้มีคุณธรรม และมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ศึกษา มีความสามารถทางการบริหารจัดการ
เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม สามารถสร้างสรรค์คุณค่าและคุณประโยชน์แก่สังคม และมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัย
บูรพาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพระดับสากล และเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยบูรพาได้ดาเนินการพันธกิจด้าน “การวิจัย” ด้วยความ
เข้มแข็งมาโดยตลอด ประกอบกับการที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กาหนดให้ “การวิจัย”
เป็นองค์ประกอบสาคัญประการหนึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งปรากฏอยู่ใน
องค์ประกอบคุณภาพที่ ๔ การวิจัย ที่กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบและกลไกในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ ซึ่งการส่งเสริมการวิจัยและการสร้างผลงาน
สร้างสรรค์ให้ประสบความสาเร็จและเกิดประโยชน์ได้จาเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สาคัญ ๓ ประการ

๔
คือ ๑. สถาบันต้องมีแผนการวิจัยมีระบบและกลไก และมีการสนับสนุนทรัพยากรการวิจัยและการสร้างผลงาน
สร้างสรรค์ให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน ๒. คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมในการวิจัย
อย่างเข้มแข็งโดยสามารถบูรณาการงานวิจัย และงานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนและพันธกิจ
ด้านอื่น ๆ ของสถาบันได้ และ ๓. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีคุณภาพมีประโยชน์สนองยุทธศาสตร์ของชาติ
และมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๒ ที่มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัย
บูรพาให้เป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย” และการตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ในองค์ประกอบคุณภาพที่ ๔ การวิจัย และสอดรับกับการพัฒนาประเทศ รวมถึงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นสมควรที่จะจัดให้มีโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐
(The 6th Burapha University International Conference 2017) เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่มีคุณภาพสู่สาธารณชนในระดับชาติและนานาชาติอันจะนาไปสู่การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
อย่างกว้างขวางต่อไป
๗. วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อจัดให้มีเวทีในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และให้ได้บทสรุปอันมีคุณค่า
และคุณประโยชน์ที่จะนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
๗.๒ เพื่อนาเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต/นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศและสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก
๗.๓ เพื่อจัดแสดงโปสเตอร์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการจุดประกายและการต่อยอด
ความคิดในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์
๗.๔ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต/นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันอุดมศึกษาสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก
๘. ประเด็นการจัดประชุมวิชาการ
ประเด็นหลักของการจัดประชุมวิชาการคือ “Creativity, Innovation, and Smart Culture for
the Better Society คือการเชื่อมโยงความรู้ในทุกศาสตร์ทุกแขนงเพื่อนามาพัฒนาสังคมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น โดยในงาน
ได้วางแผนที่จะเชิญท่าน ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย มาเป็น
Keynote Lecturer ของงานนี้ เนื่องจากความเป็นอัจฉริยะของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา มีจุดเริ่มต้นมาจาก
ภายในด้วยวิถีแห่งศาสนา นั่นคือการใช้ปัญญาที่เกิดจากดวงจิตที่สงบนิ่ง มีสมาธิ กลายเป็นพลังสู่การค้นพบ
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หาใช่เพียงแค่การก้มหน้าก้มตาค้นคว้าวิจัยตามสไตล์นักวิทยาศาสตร์ตะวันตกแต่อย่างเดียวไม่ และด้วยความเป็น
ปราชญ์ที่ออกมาจากข้างในนี้เอง ทาให้เส้นทางอัจฉริยะของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ได้รับการขนานนามว่า
เป็น “อัจฉริยะบนเส้นทางสีขาว” สาหรับรองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย ท่านดารงตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ
ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๙ โดยทั้งสองท่านจะเป็นผู้ที่คล้องประเด็นต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน ให้นักวิจัยเห็นภาพในการ
นาแนวคิดไปต่อยอดในการทาวิจัยในสายงานของตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไป อีกทั้งรูปแบบงานดังกล่าวได้ยึดตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเป็นสังคมอุดมปัญญา และกาหนดรูปแบบของงานประชุมเป็น ๕ หัวข้อย่อยดังนี้
Track 1 : Innovation in Marine Science
– Marine Biotechnology and Engineering
– Bioresources, Ecology and Environment
– Aquaculture
– Ocean Color
Track 2 : Health and Wellness for Smarter Life
– Biopharmaceutical
– Medical Biotechnology
– Smart Health
– Telemedicine
– Medical/Wellness Device
Track 3 : Creativity, Innovation, and Smart Approach in Agriculture and Food
– Premium and Smart Food
– Smart Farm
– Nutrition and Functional Food
Track 4 : Culture, Society, and Education for the Betterment
– Design Technology
– Smart Tourism and Hospitality
– Teaching and Learning Innovation
– Smart Business and Finance
– Language and Literature
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Track 5 : Others
– Science and Technology
– Humanities and Social Science
– Health Science
๙. รูปแบบการจัดประชุมวิชาการ
รูปแบบการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ (The 6th Burapha
University International Conference 2017) จัดให้มีกิจกรรมใน ๓ รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ ๑ การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางการวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในประเทศ
และผู้ทรงคุณวุฒิทางการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากต่างประเทศ
รูปแบบที่ ๒ การนาเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้วยวาจา (Oral Presentation)
ของคณาจารย์ นักวิจัยและนิสิต/นักศึกษา ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ
รูปแบบที่ ๓ การนาเสนอผลงานการวิจัยและงานสร้างสรรค์แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ของคณาจารย์ นักวิจัยและนิสิต/นักศึกษา ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ
๑๐. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐
(The 6th Burapha University International Conference 2017) ประมาณ ๒๕๐ คน ประกอบด้วย
๑๐.๑ ผู้นาเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation )
ประมาณ ๑๐๐ คน
(๑) ผู้นาเสนอผลงานชาวต่างชาติ
(๒) ผู้นาเสนอผลงานชาวไทย
(๓) ผู้นาเสนอผลงานที่เป็นนิสิต / นักศึกษา
๑๐.๒ ผู้นาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ( Poster presentation ) ประมาณ ๑๐๐ คน
(๑) ผู้นาเสนอผลงานชาวต่างชาติ
(๒) ผู้นาเสนอผลงานชาวไทย
(๓) ผู้นาเสนอผลงานที่เป็นนิสิต / นักศึกษา
๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการทั่วไป (General Participant )
ประมาณ ๕๐ คน
(๑) ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ
(๒) ผู้เข้าร่วมประชุมชาวไทย
(๓) นิสิต / นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประมาณ ๒๕๐ คน
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๑๑. กาหนดเวลา
กาหนดการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ (The 6th Burapha
University International Conference 2017) ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๒. สถานทีด่ าเนินการ
กาหนดสถานที่จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐
(The 6th Burapha University International Conference 2017) ณ โรงแรมฮอร์ลิเดย์อิน พัทยา
จังหวัดชลบุรี
๑๓. อัตราค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
สาหรับชาวไทย

ผู้เข้าร่วม
บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา
นักสิต/นักศึกษา

อัตราใหม่ (๒๕๖๐)
ก่อน ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๐ ๑๖ ก.ค. - ๓ ส.ค. ๒๕๖๐
4,000 บาท
3,500 บาท
2,000 บาท

5,000 บาท
5,000 บาท
2,500 บาท

300 $
200 $

350 $
250 $

สาหรับชาวต่างชาติ
Participant
Student

สิทธิที่พึงได้รับจากค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ
๑. การเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการฯ
๒. อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔ มื้อ อาหารกลางวัน ๒ มื้อ และอาหารเย็น ๑ มื้อ
๓. กระเป๋าใส่เอกสาร
๔. เล่มเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Abstract Book
๑๔. งบประมาณค่าใช้จ่าย
๑๔.๑ เงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา กองทุน
เพื่อการวิจัย งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ
๑๔.๒. เงินค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐
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๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๕.๑ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก สถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศและสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกได้รับโอกาสในการเผยแพร่สู่การรับรู้ของสาธารณชน
๑๕.๒ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่ผลงานเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ฐานรากและการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์
๑๕.๓ องค์ความรู้จากการประชุมวิชาการที่สามารถใช้ในการทบทวนและการพัฒนานโยบายการวิจัย
การพัฒนานักวิจัย ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีทิศทาง และมีความยั่งยืนต่อไป
๑๕.๔ สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์
นักวิจัยและนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันอุดมศึกษาสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคตะวันออก สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ และสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก ในลักษณะของการบูรณาการการวิจัย
ร่วมกันต่อไป
๑๖. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
๑๖.๑ มหาวิทยาลัยบูรพา ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
๑๖.๒ งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
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