๑
ข้อมูลลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ลาดับ

ชื่อเรื่อง

ประเภท
ของการยื่นขอจด

๑.

ชื่อภาษาไทย: โปรแกรมการ
ทดสอบแบบปรับเหมาะด้วย
คอมพิวเตอร์
ชื่อภาษาอังกฤษ: Computerized
Adaptive Testing Program

คาขอแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์
ประเภทของงาน:
วรรณกรรม
ลักษณะงาน:
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ชื่อเจ้าของผลงาน

ดร. โสฬส สุขานนท์สวัสดิ์
รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม

รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
ผลงานโดยย่อ

วันที่ยื่นจด ณ หน่วยจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาฯ และบ่มเพาะ
วิสากิจ ม.บูรพา
ซอฟแวร์ทดสอบวัดระดับ
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
ความสามารถของผูส้ อบ ประกอบด้วย ยืนยันข้อมูล ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ส่วนของคลังข้อสอบและส่วนของการ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ทดสอบและมีหลักการรายงานผล
และบ่มเพาะวิสากิจ ม.บูรพา
ในโปรแกรมใช้ได้เฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษ คลังข้อสอบสามารถมีได้
ในจานวนไม่จากัด ที่มีค่าระดับความ
ยากของข้อสอบตั้งแต่ -๒.๕๐ ถึง
+๒.๕๐ ค่าอานาจจาแนกของข้อสอบ
๐.๐๐ถึง +๒.๕๐

วันอนุมัติ

๕
พฤศจิกายน
หมายเลข
ลิขสิทธิ์
๓๑๔๑๐๔

๒
ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

ประเภท
ของการยื่นขอจด

๒.

ชื่อภาษาไทย: โปรแกรมการ
ทดสอบแบบปรับเหมาะด้วย
คอมพิวเตอร์ที่สามารถวินิจฉัย
ความรู้ของผู้สอบ
ชื่อภาษาอังกฤษ: The English
Reading Skill Diagnostic
Procedure by Computerized
Adaptive Testing Program

คาขอแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์
ประเภทของงาน:
วรรณกรรม
ลักษณะงาน:
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ชื่อเจ้าของผลงาน

ดร.ทิพย์ ขาอยู่
รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม

รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
ผลงานโดยย่อ

วันที่ยื่นจด ณ หน่วยจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาฯ และบ่มเพาะ
วิสากิจ ม.บูรพา
ซอฟแวร์วินิจฉัยทักษะการอ่าน
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ยืนยันข้อมูล ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ปริญญาตรี วิธีการทดสอบวินิจฉัยแบบ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
และบ่มเพาะวิสากิจ ม.บูรพา
โมเดลแบบทดสอบวินิจฉัยมีขั้นตอน
สาคัญ 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1) ระบุลักษณะและความสัมพันธ์เชิง
ลาดับขั้นตอนของเนื้อหาให้มี
คุณลักษณะเฉพาะ 2) กาหนดเมตริกซ์
ในการพัฒนาแบบทดสอบ
3) สร้างแบบทดสอบตามเมตริกซ์ที่
กาหนด 4) กาหนดแบบแผนการตอบ
ข้อสอบที่คาดหวัง 5) นาแบบทดสอบ
ไปทดลองใช้ 6) ประมาณค่าความ
น่าจะเป็นในการตอบข้อสอบ
7) จาแนกสภาพความรู้ของผู้สอบตาม
แบบแผนการตอบข้อสอบที่สังเกตได้
โดยใช้วิธีการทดสอบแบบปรับเหมาะ
ด้วยคอมพิวเตอร์

วันอนุมัติ

๕
พฤศจิกายน
หมายเลข
ลิขสิทธิ์
๓๑๔๑๐๔

๓
ลาดับที่

๓.

ชื่อเรื่อง

ชื่อภาษาไทย: โปรแกรม BUUTQF มหาวิทยาลัยบูรพา

ประเภท
ของการยื่นขอจด

คาขอแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์
ประเภทของงาน:
วรรณกรรม
ลักษณะงาน:
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ชื่อเจ้าของผลงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
ผลงานโดยย่อ

รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม และคณะ โปรแกรม BUU-TQF ระบบจัดการฐานข้อมูล
ตามกรอบมาตรฐาน TQF เป็นระบบการ
บริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา
ในภาพของหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย เป็นที่อานวยความสะดวก ให้แก่
ประธานหลักสูตร อาจารย์ เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร คณบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ในการจัดทา ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลมคอ. ๓,
มคอ. ๔, มคอ. ๕, มคอ. ๖, และ มคอ. ๗ รวม
ไปถึงการบริหารติดตาม การดาเนินการในแต่
ละ มคอ. และภาพรวมของหลักสูตรทั้งหมด
ภายในมหาวิทยาลัย

วันที่ยื่นจด ณ หน่วยจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาฯ และบ่ม
เพาะ
วิสากิจ ม.บูรพา
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

วันอนุมัติ
หมายเลข
ลิขสิทธิ์
อนุมัติ ๕
กุมภาพันธ์
๒๕๕๗
หมายเลข
ลิขสิทธิ์
๓๐๐๙๒๐

๔
ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

ประเภท
ของการยื่นขอจด

๔.

ชื่อภาษาไทย: คู่มือสาหรับ
ประชาชน: ความรู้และวิธีปฏิบตั ิ
ตนเมื่อพบเหตุการณ์น้ามันรั่วไหล
ชื่อภาษาอังกฤษ: The Guideline
Manual for the Public:
Knowledge and How to
Manage When the Oil Spill.

คาขอแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์
ประเภทของงาน:
วรรณกรรม
ลักษณะงาน:
หนังสือ

ชื่อเจ้าของผลงาน

ผศ.ดร.สุชาดา
กรเพชรปาณี
ดร.ภัทราวดี มากมี
ดร.ประวิทย์
ทองไชย
อ.ศรัญยา
แสงลิ้มสุวรรณ
นายอมร สุดแสวง
นางสาวสุชาดา
สกลกิจรุ่งโรจน์
นางสาวกุลชญา
ภาหินโคกสูง
Mr.Soksan Dam

รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
ผลงานโดยย่อ

วันที่ยื่นจด ณ หน่วย
จัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาฯ และบ่มเพาะ
วิสากิจ ม.บูรพา
หนังสือคู่มือสาหรับประชาชน: ความรู้และวิธีปฏิบตั ิ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗
ตนเมื่อพบเหตุการณ์น้ามันรั่วไหล ประกอบด้วย
เนื้อหาความรูเ้ บื้องต้นประกอบด้วยเนื้อหาสองส่วน
คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นความรู้ทั่วไป มีหัวข้อย่อยคือ
น้ามันดิบ มาตรการป้องกันและจัดการกับน้ามัน
รั่วไหล แนวทางการขจัดคราบน้ามัน ผลกระทบ
ของน้ามัน ส่วนที่สองประกอบด้วยวิธีปฏิบัติเบื้องต้น
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ามันดิบรั่วไหลวิธี
ปฏิบัติตนเบื้องต้น การผ่อนคลายความเครียด และ
ความวิตกกังวลคาถามที่ถูกถามบ่อย ๆ แหล่ง
อ้างอิงข้อมูล ข้อมูลภาคผนวกประกอบด้วย
ข้อกาหนดในการใช้สารเคมีขจัดคราบน้ามัน
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมน้ามัน

วันอนุมัติ

๒๖ มีนาคม
๒๕๕๗
หมายเลข
ลิขสิทธิ์
๓๐๓๙๐๘

๕
ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

ประเภท
ของการยื่นขอจด

๕.

ชื่อภาษาไทย: รูปแบบการออก
กาลังกายแบบผสานกายจิตด้วยไม้
พลอง (พลังไม้พลองประสานกาย
จิต)
ชื่อภาษาอังกฤษ: Mind-Body
Exercise Using a Stick

คาขอแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์
ประเภทของงาน:
วรรณกรรม
ลักษณะงาน: หนังสือ

ชื่อเจ้าของผลงาน

นางสาวพนิดา
วิมานรัตน์
ผศ.ดร.สุชาดา
กรเพชรปาณี

รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
ผลงานโดยย่อ
รูปแบบการออกกาลังกายแบบผสาน
กายจิตด้วยไม้พลองมีองค์ประกอบ
สาคัญ 3 องค์ประกอบ คือ ๑. การ
บริหารสมองให้เกิดการประมวลผล
แบบบูรณาการของสมองทั้งสองซีกทั้ง
รวมถึงฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวและ
การรับรูต้ ่อการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ๒.
การหายใจให้ถูกต้องเป็นจังหวะตาม
หลักการของสรีรวิทยาการออกกาลัง
กาย และการฝึกสมาธิ ๓. การกาหนด
ลมหายใจเข้าออกขณะอบอุ่นร่างกาย
และผ่อนคลายร่างกาย

วันเดือนปีที่ยื่นจด ณ หน่วยจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาฯ และบ่มเพาะ
วิสากิจ ม.บูรพา
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ
และบ่มเพาะวิสากิจ ม.บูรพา
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
แจ้งกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์

วันอนุมัติ

๕
พฤศจิกายน
๒๕๕๗
หมายเลข
ลิขสิทธิ์
๓๑๔๑๐๐

๖
ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

ประเภท
ของการยื่นขอจด

ชื่อเจ้าของผลงาน

๖.

ชื่อภาษาไทย: ยืดเหยียดร่างกาย
เพื่อคลายปวดกล้ามเนื้อ
ชื่อภาษาอังกฤษ: Stretching
Exercise for Relief Muscle
Pain

คาขอแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์
ประเภทของงาน:
วรรณกรรม
ลักษณะงาน: หนังสือ

ดร.ปรัชญา
แก้วแก่น
ผศ.ดร.สุชาดา
กรเพชรปาณี

๗.

ชื่อภาษาไทย: โปรแกรมฝึก
บริหารสมองสาหรับเพิม่ ความจา
ระยะสั้นในผูส้ ูงอายุ
ชื่อภาษาอังกฤษ: Brain Fitness
Training Program

คาขอแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์
ประเภทของงาน:
วรรณกรรม
ลักษณะงาน: หนังสือ

นายเดชา
วรรณพาหุล
รศ.ดร.มรว.สมพร
สุทัศนีย์
รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม

รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
ผลงานโดยย่อ
หนังสือยืดเหยียดร่างกายเพื่อคลาย
ปวดกล้ามเนื้อประกอบด้วยความรู้ใน
การป้องกันอาการปวดกล้ามเนื้อ
ท่าออกกาลังกายเพื่อยืดเหยียด
(Stretching Exercise) ในกลุ่ม
กล้ามเนื้อมัดหลัก ในระยางค์บน
(Upper Extremities) และระยางค์ล่าง
(Lower Extremities) เพื่อลดอาการ
ปวดกล้ามเนื้อ
หนังสือโปรแกรมฝึกบริหารสมอง
(Brain Fitness Training Program)
นี้ ได้ประยุกต์วิธีบริหารสมอง ร่วมกับ
การฝึกหายใจ โดยใช้แนวคิดของการ
สร้างเสริมความแข็งแรงของโครงสร้าง
สมอง และการฝึกสมาธิเพื่อการเพิม่
สมรรถนะในการทาหน้าที่ของสมอง
อย่างเต็มประสิทธิภาพของสมอง
โดยมีการคัดเลือกและปรับกิจกรรมให้
เหมาะสมกับบริบทผูส้ ูงอายุไทย

วันเดือนปีที่ยื่นจด ณ หน่วยจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาฯ และบ่มเพาะ
วิสากิจ ม.บูรพา
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ
และบ่มเพาะวิสากิจ ม.บูรพา
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
แจ้งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ
และบ่มเพาะวิสากิจ ม.บูรพา
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
แจ้งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์

วันอนุมัติ

๕
พฤศจิกายน
หมายเลข
ลิขสิทธิ์
๓๑๔๑๐๑

๕
พฤศจิกายน
หมายเลข
ลิขสิทธิ์
๓๑๔๐๙๙

๗
ลาดับที่

๘.

ชื่อเรื่อง

ชื่อภาษาไทย: หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ
ชื่อภาษาอังกฤษ: E-book:
Qualitative Research
Methodology

ประเภท
ของการยื่นขอจด

ชื่อเจ้าของผลงาน

คาขอแจ้งข้อมูล
ดร.ภัทราวดี มากมี
ลิขสิทธิ์
ประเภทของงาน:
วรรณกรรม
ลักษณะงาน:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
ผลงานโดยย่อ
หลักการวิจยั การออกแบบการวิจยั
เชิงปริมาณ เทคนิคการรวบรวมข้อมูล
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