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: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖๒

การบริการวิชาการ

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น รองคณบดี และ ดร.พีร วงศ์อุปราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัย

วทิยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวทิยาลยับรูพา ได้รบัเป็นทีป่รกึษาด้านนวตักรรมและการวจิยั ของศนูย์นวตักรรมและการ

เรียนรู้ สมอง จิตใจ ครบวงจร โรงพยาบาลศรีธัญญา และได้เข้าร่วมงานพิธีเปิดศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ สมอง จิตใจ ครบ

วงจร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานและอธิบดีกรมสุขภาพจิต 

เป็นประธานกล่าวรายงานเปิดศูนย์ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา  ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารผู้ป่วยใน ๙ ชั้น โรง

พยาบาลศรีธัญญา กรุงเทพมหานคร ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ สมอง จิตใจ ครบวงจร พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

โดยมีการให้บริการดังนี้ ๑. การบ�าบัดการนอน ๒. การตรวจวัดคลื่นสมอง ๓. การปรับสมดุลการเคลื่อนไหว ๔. การกระตุ้นสมอง

ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ร่วมงานพิธีเปิดศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ สมอง จิตใจ ครบวงจร

  หน่วยวิจัยวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ

พฒันานกัวจิยัและบณัฑติศกึษาด้านการสร้างนวตักรรมทางวทิยาการปัญญา (IP awareness and science commercialisation) 

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อพัฒนานักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของงานวิจัย

และนวัตกรรม และสามารถจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรได้ในอนาคต และต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยได้

รับเกียรติจาก ดร.เกวลิน ธนสารสมบัติ จาก Elsevier ดร.จาริกา มากคช CEO บริษัท Genfosis และ คุณสมรรถพล วิทวัสกุล 

CEO จากบริษัท อิมเมจิน อินโนเวชั่น เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม RMCS ๑๐๗ 

อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

  โครงการพัฒนานักวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาการปัญญา  

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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การเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ

  ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ "สมรรถนะการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ ส�าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา” เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – 

๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชมุ PJ ๓๐๑ ชัน้ท่ี ๓ อาคาร ๕๐ ปี  มหาวทิยาลยับรูพา “ศาสตราจารย์ประยรู จนิดาประดิษฐ์” มหาวทิยาลยั

บูรพา  

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการแนะแนว “การเสนอขอรับทุนพัฒนาบัณฑิต

ศึกษา ประจ�าปี ๒๕๖๔” ให้กับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตระดับปริญญาโทและเอกของวิทยาลัยฯ และบุคคลภายนอก เมื่อวัน

เสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม RMCS ๑๐๗  อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ

วิทยาการปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับข้อเสนอทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ของส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โครงการแนะแนว “การเสนอขอรับทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจ�าปี ๒๕๖๔”

การประกันคุณภาพการศึกษา

  ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยฯ เป็นผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มอาจารย์ และ กลุ่มสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเข้ารับการ

สัมภาษณ์  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชั้น ๘ ส�านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

  นายสัมนา โตข�า พนกังานขับรถยนต์ประจ�าวทิยาลยัฯ ผูเ้ข้ารบัการสมัภาษณ์จากคณะกรรมการตรวจประเมนิคณุภาพการ

ศึกษาภายใน ระดบัมหาวทิยาลยั ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุม่อาจารย์ และ กลุม่สายสนบัสนนุวชิาการ เพือ่เข้ารบัการสมัภาษณ์   

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่าง เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๙ ชั้น ๒ ส�านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยบูรพา

  รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยฯ และ ดร.ปรัชญา แก้วแก่น รองคณบดี ร่วมรับฟังการรายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยวาจา เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคารส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
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การพัฒนาบุคลากร

  คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าร่วมผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการ

ที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) เมื่อวันที่ ๕ - ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม PJ ๓๐๑ ชั้น 

๓ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา 

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม PJ ๓๐๑ ชั้นที่ ๓ อาคาร ๕๐ ปี 

ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปริญญา  เรืองทิพย์ และ ดร.ยุทธนา  จันทะขิน  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาส�าหรับการเรียน

การสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ ธันวาวคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้อง

ประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  

  คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.พ.ต.ท.ภก.ดร.นภดล ทองนพเนื้อ และ 

ดร.ธนพล พุกเส็ง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อมาเยี่ยมชมสถานที่ พบผู้บริหาร 

และบคุลากรของวทิยาลยัวทิยาการวิจยัและวทิยาการปัญญา เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัยบูรพา  ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 

๑๐๗ อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา 

การเข้าร่วมโครงการอบรม
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  เมื่อระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยวิทยาการวิจัย

และวทิยาการปัญญา มหาวทิยาลยับรูพา เข้าร่วมปรกึษาหารอืแนวทางการสร้างเครอืข่ายทางวชิาการ ระหว่าง วทิยาลยัวทิยาการ

วจิยัและวิทยาการปัญญา มหาวทิยาลยับรูพา กบั มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมู ิณ มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมู ิและจดัโครงการจัดท�า

แผนพัฒนาคุณภาพ และกิจกรรมสัมพันธ์แบบบูรณาการวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�า

ปี ๒๕๖๓ ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ

  นายวิทวัส เพ็ญภู่ และ นางสาวธันยา เฉลิมวรบุตร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมพูนทักษะด้านการผลิต 

(Production Reskill) สนับสนุนการจัดท�ารายวิชาส�าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) ส�าหรับสายบุคลากร 

ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ ธันวาวคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ส�านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา

  นางสาววรรณศริ ิ สิทธนิสิยัสขุ  และ นางระพพีร  พลูสวัสดิ ์เข้าอบรมโครงการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

งานประกนัสงัคมสูผู่ป้ระกนัตนของผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยับรูพาทีเ่ป็นผูป้ระกนัตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๖ เมือ่วนัจนัทร์

ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม PJ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดา

ประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปรชัญา แก้วแก่น  ดร.สิริกรานต์  จนัทเปรมจิตต์ ดร.พีร วงศ์อปุราช และนางสาวธนัยา   เฉลิมวรบตุร เข้าร่วมโครงการ

อบรมเรื่อง การผลิตและพัฒนาก�าลังคนคุณภาพในยุค New Normal เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-

๑๖.๓๐ น. ณ ห้องบรรยาย K-C ๓๐๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพ และกิจกรรมสัมพันธ์แบบบูรณาการวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ

วิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปี ๒๕๖๓



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖๖

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ Smart Cafe' ประจ�าเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ร้านเออกุ้งเผา บางแสน โดยมีการมอบรองวัลให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ดังนี้ ๑.รางวัลผู้

ปฏบิติังานยอดเยีย่มประจ�าเดอืนกนัยายน ได้แก่ นางสาววรรณศริ ิสทิธนิสัิยสขุ ๒. รางวลัผูป้ฏบิติังานยอดเยีย่มประจ�าเดอืนตลุาคม 

ได้แก่ นางระพีพร พูลสวัสดิ์ ๓.รางวัลผู้ที่ไม่มาปฏิบัตงานสาย ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้แก่ รศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง และ 

ดร.กนก พานทอง ๔.รางวัลผู้ที่ไม่มาปฏิบัติสายย้อนหลัง ๓ ปี ได้แก่ ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ ๕.รางวัลผู้ปฏิบัติงานกิจกรรม 

๕ ส. ประจ�าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้แก่ ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ และ นางระพีพร พูลสวัสดิ์ ๖. รางวัลผู้ปฏิบัติงานกิจกรรม 

๕ ส. ประจ�าเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ได้แก่ รศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง และ นางสาวฉัตตรีท์ งามพิพัฒน์

โครงการ Smart Cafe' ประจ�าเดือนตุลาคม 2563 

  วทิยาลยัวิทยาการวจิยัและวทิยาการปัญญา มหาวทิยาลยับรูพา จดัโครงการออกก�าลงักายเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกาย

บุคลากร RMCS ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการออกก�าลังกายให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ และเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้กับบุคลากรของ 

วิทยาลัยฯ ณ สวนนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการออกก�าลงักายเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกายบคุลากร RMCS ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๔



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖  : ๗

	 การประชุมสัมนาทางวิชาการ

  ดร.ปริญญา  เรืองทิพย์  และ ดร.ศราวิน  เทพสถิตย์ภรณ์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับแนวทางการด�าเนินงานและเตรียม

ความพร้อมเริ่มโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ (๑ ต�าบล ๑ มหาวิทยาลัย)  เมื่อวันจันทร์ท่ี 9 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ เข้าร่วมโครงการประชุมปรับแผนยุทธศาสตร์สภาพนักงาน และประชุมสัญจรสภาพนักงาน 

มหาวิทยาลัยบูรพา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต

จันทบุรี

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น  และ ดร.ยุทธนา  จันทะขิน เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงการจัดท�าสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

และนวัตกรรม งบประมาณเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Basic Research Fund 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้อง

ประชุม PJ ๑๐๑ ชั้นที่ ๓ อาคาร ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  นายวทิวสั  เพญ็ภู ่เข้าร่วมการประชมุ เพือ่ชีแ้จงการจัดท�าสัญญาขอรับทนุสนบัสนนุการวจัิยเพ่ือสนบัสนนุการพฒันางาน 

ในส่วนต่าง ๆ  (Routine to Research : R2R) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม ๔๐๖ ชั้น ๔ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.กนก  พานทอง ประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตประจ�าวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการฝึก

ซ้อมบัณฑิต เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุม UAD ๒๐๒ หอประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น เข้าร่วมประชุมหารือแผนการจัดท�าค�าขอรับการจัดสรรงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวตักรรม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ " เรือ่ง แนวทางการจดัตัง้ศนูย์สตัว์ทดลอง มหาวทิยาลยับรูพา และค�าขอรบัโครงการ

โครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง" เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๐๙ ชั้น ๙ ส�านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

  รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.ปรัชญา แก้วแก่น รอง

คณบดีวิทยาลัยฯ และ ดร.พีร วงค์อุปราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

ร่างหารือเพือ่หาแนวทางจดัตั้งศนูย์ และประชมุเชงิปฏบิัตกิารให้ความรูเ้กี่ยวกับ BMM เพือ่สร้างหลกัสตูร BMM Nursing Center 

ในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมนิติพงษ์ ห่อนาค ชั้น ๘ และ

ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ฯ ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยใน ๙ ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา กรุงเทพมหานครฯ



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖๘

  รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยฯ และ ดร.พีร วงศ์อุปราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ เข้า

ร่วมฟังบรรยายทางวิชาการภายใต้ความร่วมมือในหัวข้อ “แนวโน้มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษใหม่” และ “กฎหมาย

ดิจิทัล : การเตรียมควมพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ” โดยผู้เชี่ยวชาญจากส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารเทพรัตนราชสุดา ส�านัก

หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

  นางระพีพร  พูลสวัสดิ์  นางสาวธันยา  เฉลิมวรบุตร และ นางสาววรรณศิริ  สิทธินิสัยสุข เข้าร่วมประชุมเสวนาแลก

เปลีย่นเรยีนรูด้้านการประกนัคณุภาพ เรือ่ง เกณฑ์ AUN-QA ระดบัหลกัสตูร แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บับคุลากรสายสนบัสนนุ บรรยาย

โดย ผศ.ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ 

– ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม PJ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  นางระพีพร  พูลสวัสดิ์  นางสาวธันยา  เฉลิมวรบุตร และ นางสาววรรณศิริ  สิทธินิสัยสุข เข้าร่วมประชุมเสวนาแลก

เปลีย่นเรยีนรูด้้านการประกนัคณุภาพ เรือ่ง เกณฑ์ AUN-QA ระดบัหลกัสตูร แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บับคุลากรสายสนบัสนนุ บรรยาย

โดย ผศ.ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ 

– ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม PJ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  นางระพีพร  พลูสวสัดิ ์ นางสาวธนัยา  เฉลมิวรบตุร และ นางสาววรรณศริ ิ สทิธนิสิยัสุข เข้าร่วมประชมุเสวนาแลกเปลีย่น

เรยีนรูด้้านการประกนัคณุภาพ เรือ่ง การพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิตามเกณฑ์มาตรฐาน EdPEx แลกเปลีย่น

เรียนรู้กับบุคลากรสายสนับสนุน บรรยายโดย ผศ.ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 

๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม PJ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดา

ประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  นางสาวฉตัตรท์ี งามพพิฒัน์  และนางสาวสิรจัินทร์  พรหมพิทกัษ์ เข้าร่วมประชมุหารือร่วมกัน เกีย่วกบัโครงการยกระดบั

เศรษฐกิจสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ ( ๑ ต�าบล ๑ มหาวิทยาลัย) เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ 

น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ ส�านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น รองคณบดีวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาราวิชาส�าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบ

เปิด (MOOC) ในรูปแบบ MOOC CAFE เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๑๓ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑ 

ชั้น ๒ ส�านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา  

	 การให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ

  ดร.ศราวิน  เทพสถิตย์ภรณ์ บุคลากรในสังกัดของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเข้าร่วมเป็นพิธีกรในการ

ด�าเนินกิจกรรม Pitching on the Beach ในโครงการ Boot Camp and Pitching Day ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการประกวดเส้น

ทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรมสิกขรา  จังหวัดชลบุรี



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖  : ๙

การเข้าร่วมกิจกรรม

  รศ.ดร.ภทัราวด ีมากม ีคณบดวีทิยาลยัฯ เข้าร่วมพธิวีางพานพุม่ดอกไม้สดเนือ่งในวนัพระบดิาแห่งฝนหลวง ประจ�าปี ๒๕๖๓ 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อ�าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัด

ชลบุรี

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น รองคณบดีวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังที่ ๓ สิ่ง

แวดล้อมน่าอยู่เพื่อทศวรรษถัดไป (ค.ศ. ๒๐๒๑ - ๒๐๒๓) เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้อง PH ๑๑๗ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  รศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง เข้าร่วมกิจกรรมการแถลงข่าว

เปิดโครงการการพฒันาพืน้ทีช่ายหาดบางแสนให้เป็นพืน้ทีท่่องเท่ียว

ต้นแบบส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ – 

๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชมุแสนสขุ ๕ โรงแรมบางแสนเฮอรเิทจ ต�าบล

แสนสุข อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

  รศ.ดร.พูลพงศ์  สขุสว่าง  เข้าร่วมกจิกรรมการโครงการการ

พัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบส่งเสริม

การลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ เมื่อวันจันทร์ที่ 

๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐–๑๖.0๐ น. ณ ห้อง

ประชุมแสนสขุแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมบางแสนเฮอรเิทจ ต�าบลแสนสขุ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

  รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยฯ  ดร.ปรัชญญา แก้วแก่น รองคณบดีวิทยาลัยฯ และ ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ผู้

ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์และโครงสร้างพื้นฐาน เข้าร่วมมงานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจ�าปี 

๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

  รศ.ดร.ภทัราวด ีมากม ีคณบดวิีทยาลยัฯ และ ดร.ปรชัญญา แก้วแก่น รองคณบดีวทิยาลยัฯ เข้าร่วมให้การต้อนรบัและแลก

เปล่ียนความคดิเหน็กับรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่า

ธรรมทัศน์) เมื่อวันจันทร์ที่ ๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง IC ๒๐๓ ชั้นที่ ๒ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย

บูรพา
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  วทิยาลยัฯ จดัการเลอืกตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภทผูแ้ทนอาจารย์ ประเภทผูแ้ทนพนกังานมหาวทิยาลยัซึง่มิใช่

คณาจารย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗  ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม RMCS ๑๐๓ อาคารวิทยาลัย

วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

  ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์และโครงสร้างพื้นฐาน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูศิลปะ คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น รองคณบดีวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการ

ศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ฌาปนสถานวัดบางเป้ง จังหวัดชลบุรี

  รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยฯ และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ดร.พีร วงศ์อุปราช เข้า

ร่วมในกิจกรรมท�าบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น ๒ อาคารเกษม จาติกวณิช มหาวิทยาลัยบูรพา 

  ผูบ้รหิาร  คณาจารย์ เจ้าหน้าทีว่ทิยาลยัฯ เข้าร่วมโครงการตรวจสขุภาพเบือ้งต้น และประชาสมัพนัธ์รายการตรวจสขุภาพ

ประจ�าปีแก่บุคลากร ในวันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้อง RMCS ๑๐๓ อาคารวิทยาลัย

วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่า

สัมพันธ์และโครงสร้างพื้นฐาน เข้าร่วมงานท�าบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะ

ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ อาคาร ๖๐  พรรษา

มหาราชินี

  วทิยาลยัฯ จัดการเลอืกกรรมการสภาวชิาการประเภทคณาจารย์ประจ�าซึง่มตี�าแหน่งทางวชิาการไม่ต�า่กว่ารองศาสตราจารย์

ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม RMCS ๑๐๓ อาคาร

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

การเลือกตั้งสภามหาวิทยาลัย

การเลือกตั้งสภาวิชาการ
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เกร็ดความรู้	RMCS

ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์และโครงสร้างพื้นฐาน

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

  การกลั่นแกล้งในโรงเรียนเป็นการกลั่นแกล้งชนิดหนึ่งซ่ึงเกิดข้ึนในสถานศึกษา อาจเป็นการกล่ันแกล้งทางกาย ทางเพศ 

ทางวาจา หรือทางจิตใจก็ได้ และนับรวมถึงการ กลั่นแกล้งทางอินเตอร์เน็ตด้วย โดยท่ัวไปแล้วการกระท�าท่ีจะนับเป็นการกลั่น

แกล้งนั้นจะต้องมี องค์ประกอบคือมีเจตนาท�าร้าย มีความไม่เท่ากันระหว่างอ�านาจของทั้งสองฝ่าย มีการท�าซ�้า ท�า ให้เกิดความ

ทุกข์ และมีการยั่วแหย่ ผลของการกลั่นแกล้งอาจเกิดขึ้นได้หลายอย่าง ทั้งความโกรธ ภาวะซึมเศร้า ความเครียด และการฆ่าตัว

ตาย และผู้ที่เป็นฝ่ายกลั่นแกล้งก็อาจมีปัญหาทางสังคม ในอนาคต และมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม (Dorio, Clark, 

Demaray, & Doll, 2019)

  ระดบัความรนุแรงของพฤตกิรรมการกลัน่แกล้งได้ทวคีณูมากขึน้กว่าในอดตี (กรม สขุภาพจติ, ๒๕๖๒) ระบุว่าเดก็นกัเรยีน

โดนกลั่นแกล้งในโรงเรียนถึง ๖๐๐,๐๐๐ คน เมื่อคิดเป็น อัตราส่วนแล้วเท่ากับประมาณ ๔๐% ถือเป็นอันดับ ๒ ของโลก รองจาก

ประเทศญี่ปุ่น นอกจาก ระดับความรุนแรงท่ีเพิ่มข้ึนแล้ววิธีการกลั่นแกล้งก็เปลี่ยนไปจากในอดีตที่เคยใช้ เช่น การล้อเลียน ชื่อ

พ่อแม่ การเรียกช่ือสมมติหรือปมด้อยของเพื่อน การไม่ให้เข้าร่วมกลุ่มเล่นหรือท�ากิจกรรม และการตบหัวหรือการชกต่อยเบาๆ 

พฤติกรรมดังกล่าวเหล่านี้เป็นวิธีดั้งเดิมที่ใช้ในการกลั่นแกล้ง ๒ แต่ส�าหรับในปัจจุบัน สื่อ (Media) และเทคโนโลยี (Technology) 

มีบทบาทส�าคัญและเกี่ยวข้อง กับพฤติกรรมการกลั่นแกล้งของคนในยุคปัจจุบันส�าหรับในประเทศไทย (กรมสุขภาพจิต, ๒๕๖๑) 

และจากข้อมลูเครอืข่ายปกป้องเดก็และเยาวชนลดปัจจยัเสีย่งทางสงัคม ร่วมกับ ศนูย์ฝึกและ อบรมเดก็และเยาวชน(ชาย) บ้านกาญ

จนาภเิษก มลูนธิเิครือข่ายครอบครวั และเครอืข่ายนกั กฎหมายเพ่ือเด็กและเยาวชน สนบัสนนุโดยส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ พบว่าในกลุ่มเด็ก อายุ ๑๐-๑๕ ปี จาก ๑๕ โรงเรียน พบว่า ร้อย ละ ๙๑.๗๙ 

เคยถูกกลั่นแกล้ง ส่วนวิธีที่ใช้กลั่นแกล้ง คือ การตบหัว ร้อยละ ๖๒.๐๗ รองลงมา ล้อ บุพการี ร้อยละ ๔๓.๕๗ พูดจาเหยียดหยาม 

ร้อยละ ๔๑.๗๘ และอื่น ๆ เช่น นินทา ด่าทอ ชกต่อย ล้อปมด้อย พูดเชิงให้ร้าย เสียดสี กลั่นแกล้งในสื่อออนไลน์ นอกจากนี้ ๑ 

ใน ๓ หรือ ร้อยละ ๓๕.๓๓ ระบุว่า เคยถูกกลั่นแกล้งประมาณเทอมละ ๒ ครั้ง และที่ส�าคัญ คือ ๑ ใน ๔ หรือ ร้อยละ ๒๔.๘๖ ถูก

กลั่นแกล้งมากถึงสัปดาห์ละ ๓-๔ ครั้ง ส่วนคนที่เคยแกล้งคือ เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้องร้อยละ ๖๘.๙๓ มองว่า การบกลั่นแกล้ง ถือเป็น

ความรุนแรงอย่างหนึ่ง และผลกระทบที่เห็นได้ชัด คือ ร้อยละ ๔๒.๘๖ คิดจะโต้ตอบเอาคืน ร้อยละ ๒๖.๓๓ มีความเครียด ร้อย

ละ ๑๘.๒ ไม่มีสมาธิ กับการเรียน ร้อยละ ๑๕.๗๓ ไม่อยากไปโรงเรียน ร้อยละ ๑๕.๖ เก็บตัว และร้อยละ ๑๓.๔ ซึมเศร้า (ไทยรัฐ

ออนไลน์, ๒๕๖๓) 

  ผลกระทบการการกลั่นแกลังในโรงเรียนของนักเรียนในระดับมัยธศึกษามีหลายด้าน หากผู้ที่เกี่ยวข้องปล่อยให้เกิดซ�้า ๆ 

กับนักเรียนจะท�าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาเช่นความวิตกกังวล ทางสังคม ความเครียด ความซึมเศร้า และรุ่นแรงจึงการคิดฆ่า

ตัวตาย หรือเกิดการท�าร้ายเพื่อน ดังเช่นข่าว “ม.๑ ยิงดับเพื่อนร่วมห้อง "เตรียมการมาจากบ้าน" อ้างแค้นล้อเป็นตุ๊ด” (ไทยรัฐ 

ออนไลน์, ๒๕๖๒) เป็นต้น 

การกลั่นแกล้งในโรงเรียน
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