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การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ

  ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม นางสาวพัชรา สิริวัฒนเกตุ นางสาววิระญา กิจรัตน์ นางสาวมาณวิกา ศรีวรรณา และ  

นายชัยยา น้อยนารถ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง "การพัฒนาและการตรวจสอบคุณสมบัติทางการวัดของมาตรวัด 

ความเจริญงอกงาม ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี" ลงในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๒๑ - ๓๐

การวิจัย
  ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ และ 

ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว เป็นตัวแทนเข้าร่วม

ประชุมการบูรณาการจัดเรียนรู ้ร ่วม

กับการท�างานในสถานประกอบการ

เขตจังหวัดชลบุรี ส�าหรับสร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

เพื่อสร้างหลักสูตรการบูรณาการจัดเรียนรู้ร่วมกับการท�างานในสถานประกอบการเขตจังหวัด

ชลบุรี โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดชลบุรีมีเจตคติที่ดีต่อการ

เรียนระดับอาชีวศึกษา มีความเข้าใจการท�างานในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหากรรม 

ทีเ่ป็น ๑๐ อตุสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาลของรัฐบาลในเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

  ดร.กนก พานทอง ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ และ ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนแผน 

บรูณาการด้านการศึกษาระดบัภาค (ภาคตะวนัออก) เพือ่รองรบัแผนพฒันาภาคแบบบรูณาการ ในวนัที ่๑๓ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ได้ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ ๑๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เลขท่ีค�าขอ ๑๖๐๓๐๐๒๓๘๙  แสดงถึงการประดษิฐ์ 

สบูท่ีม่สีารสกัดขมิน้ชนัและสารสกัดน�า้มนัถัว่ดาวอนิคาเป็นส่วนประกอบ 

ในนามมหาวิทยาลัยบูรพา และได้รับอนุสิทธิบัตร เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 

๑๓๖๐๐ อสป/๒๐๐-ข ออกให้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยฯ ได้รับอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์
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 นางสาววิระญา กิจรัตน์ ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี และ ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม ได้รับการตีพิมพ์บทความ

วิจัยเรื่อง "การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตส�าหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา: การวิเคราะห์โมเดลพหุระดับ

แบบผสานวิธี" ลงในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๔๑ - ๕๐

 นางสาวสุวภา บุญอุไร ดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์ และ ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง ได้รับการตีพิมพ์บทความ

วิจัยเรื่อง "โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการกินตามอารมณ์ของผู้ปกครองที่มีต่อการกินตามอารมณ์

ของเด็กปฐมวัย โดยมีการก�ากับตนเองของเด็กเป็นตัวแปรก�ากับ" ลงในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้  ปีที่ ๑๑  

ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๕๙ - ๖๖

 นางสาวศศิบังอร ธรรมคุณ Ms.Chanmeardey Chiv นายสรวิทย์ สมศรี 

ดร.ประวิทย์ ทองไชย และ ดร.กนก พานทอง ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง 

"วิถีประมงพื้นบ้านหาดวอนนภาในบริบทสังคมเมือง" ลงในวารสารเทคโนโลยี 

ภาคใต้  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๙๕- ๑๐๔

 ผศ.พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง "ปัจจัยที่เป็นตัวท�านายโรคไตเรื้อรังของ 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน" ลงในวารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิกโรงพยาบาลพระปกเกล้า ปีที่ ๓๕  

ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๑๒๘ - ๑๓๙

  ผศ.ดร.ภัทราวด ีมากม ีและ ดร.กนก พานทอง  น�าเสนอบทความวจัิย เรือ่ง “ERP analysis of hemispheric asymmetry 

for arithmetic tasks: A comparison of remembering, understanding, and applying-based tasks”  

  ดร.พีร วงศ์อุปราช เดินทางไปปฏิบัติการวิจัยตามโครงการ เรื่อง "A neuropsychological investigation and 

development of a cognitive-based screening tool in children with mathematical learning disability"

  ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม และ ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ น�าเสนอบทความวิจัย เรื่อง “The educational technology 

and innovation for children with math disability in Thailand: A systematic review”

การน�าเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ

  คณาจารย์ของวทิยาลยัฯ ได้เดนิทางไปน�าเสนอบทความวจิยั ในงานประชมุวชิาการระดับนานาชาติ 1st Mathematical 

Cognition and Learning Society Conference ณ University of Oxford สหราชอาณาจักร  ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
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ความร่วมมือระหว่างประเทศ

  ดร.พีร  วงศ์อุปราช เดินทางไปฝึกอบรม เรื่อง "การใช้เครื่องมือทางประสาทวิทยาศาสตร์ทางปัญญาและการวิเคราะห์

คลื่นไฟฟ้าสมองขั้นสูง" ณ Institute of Psychology, University of Graz สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ 

มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ด้วยทนุแลกเปลีย่นคณาจารย์ระหว่างไทยกบัออสเตรยีภายใต้เครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลัย 

ในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship)  

ประจ�าปี ๒๕๖๐  

  วิทยาลัยฯ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "The effect of Brain Stimulation on Learning and Cognition" โดย 

Professor Roi Cohen Kadosh ศาสตราจารย์ด้าน Cognitive neuroscience ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาจิตวิทยาการทดลอง  

มหาวทิยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด เมือ่วันศกุร์ที ่๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑  ณ ห้อง RMCS ๒๐๗ อาคารวทิยาลยัวทิยาการวจิยัและวทิยาการ

ปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ
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การบริการวิชาการ

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง ดร.สิริกรานต์ 

จันทเปรมจิตต์ ดร.ยุทธนา จันทะขิน และนิสิต เข้าร่วมโครงการร่วม

สืบสานประเพณี "ก่อพระทรายวันไหลบางแสน" ครั้งที่ ๑๔ และได้จัด

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพความจ�า 

ในผู้สูงอายุ" ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ ชายหาด 

บางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

  วิทยาลัยฯ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง  

“การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ครูระดับมัธยมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นหลัก” ให้กับคณะครูโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จ�านวน  

๖๐ คน โดยมี ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ดร.ปริญญา เรืองทิพย์  

ดร.สริกิรานต์ จนัทเปรมจติต์ ดร.ยทุธนา จนัทะขนิ เป็นวทิยากรบรรยาย 

ระหว่าง วันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพานทอง

สภาชนูปถัมภ์ อ�าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

 วิทยาลัยฯ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “เสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ให้แก่เยาวชน” ให้กับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๖ จ�านวน ๘๐ คน โดยมี ผศ.ดร.ภัทร

าวดี มากมี  ดร.กนก พานทอง  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ดร.ปิยะทิพย์ 

ประดุจพรม และดร.ปริญญา เรืองทิพย์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อ 

วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนแสนสุข จังหวัดชลบุรี 

  วิทยาลัยฯ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การเพิ่ม

สมรรถนะการท�างานของสมอง (Cognitive Ability) ในผู้สูงอายุ” ให้กับ

ผู้สูงอายุในเขตต�าบลหนองเหียง จ�านวน ๕๐ คน โดยมี ดร.สิริกรานต์ 

จันทเปรมจิตต์ ดร.ยุทธนา จันทะขิน ดร.ปรัชญา แก้วแก่น และ ดร.กนก 

พานทอง  เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหียง ต�าบลหนองเหียง อ�าเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี
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  ดร.ประวิทย์ ทองไชย เป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย ประจ�าปี ๒๕๖๑   

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เมือ่วนัที ่๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาสมองเพื่อป้องกันสมองเสื่อม” ในโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุขและเทศบาลเมืองอ่างศิลา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กองกิจการนิสิต 

มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี และ ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การศึกษารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัยไทยแบบองค์รวม โดยจัดการประชุมพัฒนาความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการประมวลผลการศึกษา

สถานการณ์การให้บริการงานแม่และเด็ก เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานการวิจัย" ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

  ดร.กนก พานทอง และ ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “งานวิจัยในชั้นเรียน” ให้กับคณะครู

โรงเรียนเทวรักษ์ ระดับปฐมวัยระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จ�านวน ๑๑๐ คน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ โรงเรียนเทวรักษ์ จังหวัดปราจีนบุรี 

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” ระหว่างวันที่ ๒–๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

  Dr.Poliny UNG เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “Professional Employee Development Program” จัดโดยแผนก

บริหารโครงการพิเศษ ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ระหว่างวันที่ 

๒๖–๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เมืองปอยเปต/พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

การเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ

การเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ

  ดร.กนก พานทอง เข้าร่วมประชุมสัญจรสมาชิกสภาพนักงาน ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง และ ดร.กนก พานทอง เข้าร่วมประชุมคณะท�างานจัดท�า  แผนบูรณา

การของส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัชลบรุ ีเพือ่ร่วมพจิารณาโครงการในการน�าเสนอของบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๓ จากส�านกังาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑

  ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ และ ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว เข้าร่วมสัมมนาทุนวิจัย JSPS ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ และ ดร.ยุทธนา จันทเปรมจิตต์ เข้าร่วมงานประชุม Neuroscience and Immunology 

Symposium in association with The 16th International Neurologic and Cardiac Electrophysiology Symposium 

(NCES) เรื่อง “Gut Microbiota-Immune Response: At the Crossroad from Gut, Immunity, Brain and Heart” เมื่อวัน

ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ และ ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ เข้าร่วมประชุมพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมทิวลิป โรงแรมมาการ์เด้น 

กรุงเทพฯ



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒   : ๗

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์เค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการวัด

และประเมินผลการศึกษาภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่  ๒๐-๒๑ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๑ ณ โรงแรมพินนาเคิล พัทยา จังหวัดชลบุรี

  ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม เป็นกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.กนก พานทอง เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ

เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” สาขาคนดีศรีบูรพา  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.พลูพงศ์  สขุสว่าง เป็นกรรมการสอบปากเปล่าดษุฎนีพินธ์ นสิติหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ กลุม่วชิาจติวทิยาการ

ออกก�าลงักายและกฬีา คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา  เมือ่วนัท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา มหาวทิยาลยั

บูรพา

  ผศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความในการประชุมวิชาการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๒ หัวข้อ “งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑” เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร  

  ดร.ประวทิย์ ทองไชย เป็นกรรมการพจิารณาเค้าโครงดุษฎนีพินธ์ นสิิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

การออกก�าลังกายและกีฬา กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกก�าลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.กนก พานทอง เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ

เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” สาขาคนดีศรีบูรพา  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง เป็นกรรมการสอบปากเปล่าดุษฏีนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

การจัดการและโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ดร.ประวทิย์ ทองไชย เป็นกรรมการสอบปากเปล่าดุษฎนีพินธ์ นิสติหลกัสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารและ

การจัดการการออกก�าลังกายและการกีฬา เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

การให้ค�าปรึกษา

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น และ ดร.พีร วงศ์อุปราช เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา เพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ ๔ หมวด ๑ และหมวด ๒” ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.อุทัยพร  ไก่แก้ว เข้าร่วมอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๖ จัดโดย ส�านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ ๒-๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอ

ประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๘

  ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์  และ ดร.ยุทธนา จันทะขิน  เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีส�าหรับอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตร "การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Forms" เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส�านัก

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี  เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ 

EdPEx” (EdPEx Assessor : EA) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดา

ประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ศราวนิ เทพสถติย์ภรณ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร “กจิกรรมเสรมิสร้างศกัยภาพด้านนวตักรรมและพฒันา

เครือข่ายการแข่งขันนวัตกรรมภายใน ๒๔ ชั่วโมง” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้ากรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

  Dr.Poliny  Ung  และ นายวิทวัส  เพ็ญภู่ เข้าร่วมโครงการ “BUU Tech Update ส�าหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายภายใน

มหาวิทยาลัยบูรพา” เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ ส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  Dr.Poliny UNG เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom" เมื่อวันที่ 

๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การผลิตสื่อวิดีโอการเรียนการสอนด้วยตนเอง” เมื่อ วันที่ ๑๔ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี ดร.กนก พานทอง ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม ดร.สิริกรานต์  

จนัทเปรมจิตต์ ดร.ยทุธนา จนัทะขนิ และ Dr.Poliny Ung เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏบิตักิาร เรือ่ง "การขอต�าแหน่งทางวชิาการ"  

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

  นายวทิวสั เพญ็ภู ่เข้าร่วมโครงการอบรมเชงิปฏบิติัการ หลักสูตร “Network Monitoring and Management” ระหว่าง

วันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒   : ๙

  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราชและวนัทีร่ะลกึมหาจักรบีรมราชวงศ์ เมือ่วนัที ่๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ ลานหน้าประตูใหญ่ มหาวทิยาลยับูรพา

  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สขุสว่าง นางสาวธนัยา เฉลิมวรบตุร และ นายสมันา โตข�า เข้าร่วมพิธรีดน�า้ขอพรผูบ้รหิาร เนือ่งในประเพณี

วันสงกรานต์ ประจ�าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ บริเวณหน้าอาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา 

  ดร.ปรชัญา แก้วแก่น เข้าร่วมการสมัมนา “EEC2 Empowering Eco-Connectivity” เมือ่วันที ่๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น เป็นผูแ้ทนคณบด ีเข้าร่วมงานท�าบญุเนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 

๙ ปี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ประวทิย์  ทองไชย เข้าร่วมแข่งขนักฬีาบคุลากรส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา คร้ังที ่๓๗   “มอดินแดงเกมส์” 

ระหว่างวันที่ ๑ – ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมงานการประชุม

วิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒ “ถิ่น-โลกนิยมในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: Glocalism in 

Humanities and Social Sciences” เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา 

  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สขุสว่าง รองคณบดฝ่ีายบรหิารและยทุธศาสตร์ เป็นผูแ้ทนคณบดเีข้าร่วมงานแถลงข่าวการจดังานวนัคล้าย

วันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๓ ปี ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (๘ กรกฎ) ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส�านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.กนก พานทอง ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ดร.ยุทธนา จันทะขิน ดร.สิริกรานต์  จันทเปรมจิตต์ พร้อม

ด้วยนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ชายหาด เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุม โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ 

จังหวัดชลบุรี  

  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๒๓ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การเข้าร่วมกิจกรรม



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๑๐

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาได้ด�าเนิน

การเสนอชือ่ผูส้มควรเข้ารบัการสรรหาให้ด�ารงต�าแหน่งอธกิารบดี 

มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ 

อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา โดยมี

พนกังานมหาวทิยาลัยและข้าราชการทีม่สีทิธเิสนอชือ่ฯ มาใช้สิทธิ 

เสนอชื่อฯ ร้อยละ ๑๐๐

  ดร.ศราวิน  เทพสถิตย์ภรณ์ ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว และ ดร.ยุทธนา จันทะขิน พร้อมด้วยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาการวจิยัและสถติทิางวทิยาการปัญญาเข้าศกึษาดูงาน “เทคนคิการสร้างภาพสมองด้วยเครือ่งเอกซเรย์

คอมพวิเตอร์ (CT scan) และเครือ่งถ่ายภาพสมองด้วยคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า (MRI)” โดยศกึษาเกีย่วกบัหลกัการท�างานและการสาธติ

การสร้างภาพสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)  และเครื่องถ่ายภาพสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ในวันที่ 

๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี     

  ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับ

หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล เมือ่วนัที ่๒๘ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวณ คณะวศิวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมพัฒนานิสิต

การเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาให้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒   : ๑๑

กิจกรรม CSR เนื่องในโอกาศครบรอบ

๑ ทศวรรษ RMCS

สามารถดูปฏิทินการจัดกิจกรรม CSR เนื่องในโอกาศครบรอบ ๑ ทศวรรษ RMCS ได้ที่ http://

rmcs.buu.ac.th/news/detail/48

 ๑ ทศวรรษ RMCS อิ่มบุญ อุ่นรัก 

๖ - ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดปะตง

วนาราม อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

 ๑ ทศวรรษ RMCS ปลูกป่า

ชายเลน และร่วมอนุรักษ์พื้นที่ป่า

ชายเลน ต�าบลคลองโคน วันที่ ๑๐ 

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ต.คลอง

โคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  ๑ ทศวรรษ RMCS พาคณุเทีย่ว วนัที ่๒๖ พฤษภาคม 

พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โอเชียน มารีน่า พัทยา

 ๑ ทศวรรษ RMCS แข่งขันกอล์ฟการกุศล วันที่ 

๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สนามกอล์ฟ ปัตตาเวยี 

เซ็นจูรี่ กอล์ฟ คลับ จ.ชลบุรี

 ๑ ทศวรรษ RMCS ปันน�้าใจสู่ผู้สูงวัย 

วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ศูนย์

พฒันาการจดัสวสัดกิารสังคมผู้สูงอายบุ้าน

บางละมุง จังหวัดชลบุรี

 ๑ ทศวรรษ RMCS ส่งความรัก มอบน�้าใจ ให้น้องที่น่ารัก วันท่ี ๒๖ 

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาชีวิตคนพิการ บ้านราชวดี 

(ชาย) อ.ปากเกล็ด จ.นนทบุรี



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๑๒

อุปกรณ์ตรวจจับภาวะการง่วงนอนขณะขับรถ
  ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนหลายคนคงพบกับปัญหาการง่วงนอนขณะขับรถเป็นแน่แท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องขับรถทางไกล

เป็นเวลานาน ๆ  เพราะขณะที่อยู่ในภาวะการง่วงนอน ผู้ขับขี่จะมีความสามารถในการมองเห็นลดลง (vision impairment) ขาด

สตสิมัปชัญญะ (unconsciousness) ขาดความใส่ใจต่อสิง่เร้า (inattention to stimuli)  จงึท�าให้การประมวลผลของสมอง (brain 

processing) ต่อปฏิกริยิาตอบสนองการเหยยีบเบรคช้าลงเป็นอย่างมาก (slow response)  ถงึแม้อาการเหล่านีจ้ะเกดิขึน้ในระยะ

เวลาสั้น ๆ แค่ไม่กี่วินาที แต่ก็เพียงพอที่จะท�าให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นพิการหรือเสียชีวีตได้

  ในปัจจุบัน บริษัทยานยนต์ยักษ์ใหญ่ของโลก อาทิ ฮอนด้า (Honda) นิสสัน (Nissan) บีเอ็มดับเบิ้ลยู (BMW) และอื่น ๆ 

อกีหลายเจ้า ได้เลง็เหน็ความส�าคญัของการตรวจสอบภาวะการง่วงนอน

ขณะขับรถเป็นอย่างมาก ถึงขนาดลงทุนให้ทีมวิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะค้นคว้าและพัฒนาอุปกรณ์อัฉริยะ (Smart device) ที่สามารถ

ตรวจจับภาวะการง่วงนอนของผู้ขับขี่ขณะขับรถได้ โดยอาศัยอุปกรณ์

ตรวจจับ (sensor) ที่บอกค่าความถูกต้องของตัววัด (measure) ได้

อย่างถูกต้องแม่นย�า และรายงานผลแบบ real-time เพื่อประมวลผล

วเิคราะห์ และแจ้งเตอืนผูขั้บขีใ่ห้ระวงัปัญหาทีเ่กดิข้ึนได้อย่างทนัท่วงที

  ตัววัดที่นิยมใช้แบ่งได้ 3 ประเภท ประเภทแรกคือ ตัววัดที่มา

จากยานพาหนะ (vehicle-based measures) เป็นตัววัดทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ เช่น ระยะ

ทาง ความเร็ว ความเร่ง ต�าแหน่งของช่องรถวิ่ง การหมุนของพวงมาลัยรถ เป็นต้น ประเภทที่สองคือ ตัววัดที่มาจากพฤติกรรม 

(behavior-based measures) เป็นตัววัดที่ได้มาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ เช่น การหาว การหลับตา-ลืมตา การกระพริบตา  

การส่ายหวั เป็นต้น ประเภทสดุท้ายคอื ตวัวดัทีม่าจากสรรีวทิยา (Physiological measures) เป็นตัววดัท่ีมาจากการตรวจจบัสัญญาณ

ทางชีวภาพ (bio-signaling) ซึง่สะท้อนถงึการท�างานของร่างกายขณะขบัรถ เช่น คลืน่ไฟฟ้าสมอง (Electroencephalogram; EEG) 

คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram; ECG) คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (Electromyogram; EMG) เป็นต้น  แนวทางการเลือกใช้ตัว

วัดที่เหมาะสม ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความสัมพันธ์กับภาวะการง่วงนอน ความสามารถในการ

ตรวจจบัได้ในขณะขบัรถ ความเป็นไปได้ในการสร้างและตดิตัง้ในรถ ต้นทนุการผลติ รวมถงึความสะดวกสบายในการใช้งานอีกด้วย

  ส�าหรับประเทศไทย ทางภาครัฐได้ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนเป็นอย่างมาก รวมถึงการก�าหนด “10 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต” ซึ่งมีอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่รวมอยู่ด้วย  นี่จึงเป็นอีกหนึ่ง

แนวทางในการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ส�าหรบัป้องกนัอบุตัเิหตบุนท้องถนน อกีทัง้ยงัสามารถน�าผลติภณัฑ์ท่ีได้ไปต่อยอดทางธรุกิจ 

เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและประเทศตามกรอบแนวคิด Thailand 4.0 ได้อีกด้วย
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