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  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เข้าร่วมงานวันคล้าย

วันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๕ ปี โดยในปีนี้มีนิสิตของวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่น ประจ�าปี 

๒๕๖๓ ได้แก่ นายวิทวัส เพ็ญภู่ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา เมื่อวันที่ 

๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

8 กรกฎ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 65 ปี



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๒

การวิจัย

พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองเป็น "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย"

  ด้วยส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ก�าหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓" (Thailand 

Research Expo 2020) ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งภายในงานได้ก�าหนดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตร

รับรองเป็น "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" ภาคบรรยาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ แก่วิทยากร "หลักสูตรการพัฒนา

นักวิจัย" (Training for the trainers) (แม่ไก่) โดยมีคณาจารย์ของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติบัตรได้แก่ ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ และ ดร.ปรัชญา แก้วแก่น เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้อง World Ballroom ชัน้ ๒๓ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน่เซน็เตอร์ เซน็ทรลั

เวิลด์ กรุงเทพมหานครฯ

ดร.พีร วงศ์อุปราช หัวหน้าหน่วยวิจัยวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ

วิทยาการปัญญา เข้าร่วมประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย ปีที่ ๒

  ดว้ยกองบริหารการวิจยัและนวตักรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จดัประชุมชี้แจง “การจัดท�าสญัญาขอรับทุนสนับสนุนการจดั

ตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓”  โดย รองศาสตราจารย์ 

ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน ชี้แจ้งการจัดท�าสัญญาขอรับทุนสนับสนุนการจัดตั้ง

หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และกรอบเวลาการด�าเนินงาน (Time Frame) ของหน่วยวิจัย รวมไปถึงราย

ละเอียดมาตรฐานผลผลติของหน่วยวจิยั ศนูย์วจิยั และศนูย์เชีย่วชาญเฉพาะทาง มหาวทิยาลยับรูพา ส�าหรับหน่วยวจัิยทีไ่ด้รบัทนุ

สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย ประกอบด้วย ๓ หน่วยวิจัย ๑.หน่วยวิจัยและพัฒนาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ มีรองศาสตราจารย์ 

ดร.จฑุามาศ แหนจอน คณะศกึษาศาสตร์ เป็นหวัหน้าหน่วยวจิยั ๒.หน่วยวจิยัวทิยาการปัญญาและนวตักรรม ม ีดร.พรี วงศ์อุปราช 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  เป็นหัวหน้าหน่วยวิจัย และ ๓.หน่วยวิจัยบูรณาการนวัตกรรมวัสดุเครื่องประดับ มีผู้

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร นิยมสรวญ คณะอัญมณี เป็นหัวหน้าหน่วยวิจัย เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ  ส�านักงาน

อธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔  : ๓

  เมื่อวันที่  ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ คณะศึกษาศาตร ์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก ่น ได ้มีการท�าบันทึกข ้อตกลงความร ่วมมือทางวิชาการระหว ่างคณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก ่น โดย  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาล ี ชยัเจริญ คณบดคีณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ร่วมกบั วทิยาลยัวทิยาการวจิยัและวทิยาการปัญญา  

มหาวิทยาลัยบูรพา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี  มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผู้รับมอบอ�านาจจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้

  1. ส่งเสริมความร่วมมอืทางวิชาการ โดยการเป็นคูเ่ทียบการประกนัคณุภาพการศกึษา ตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพือ่การด�าเนนิ

การที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

  2. ส่งเสรมิการพฒันาบคุลากรสายวชิาการ สายสนบัสนนุวชิาการ และนกัศกึษา โดยให้มกีารแลกเปลีย่นองค์ความรูซ้ึง่กนัและกนั  

  3. ส่งเสริมการท�าวิจัยร่วมกันเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาและวิทยาการปัญญา  

  4 .  ส ่ ง เ สริ มความร ่ วมมื อ ในการ จัดประชุ มและสั มมนาทางวิ ช าการ  ตลอดจนกิ จกรรมทางวิ ช าการอื่ นๆ  

ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความร่วมมือทางวิชาการ

  ในการนี้ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 

International Conference on Education Research (ICER) 2020 ครั้งที่ 13 โดยมีเจ้าภาพหลัก คือ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ซึ่งหัวข้อส�าหรับบทความวิจัยที่จะส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ประกอบไปด้วย

 หัวข้อที่ 1 ด้าน Pedagogy, Learning, and Curriculum (PLC)

 หัวข้อที่ 2 ด้าน Technology and Education Development (TED)

 หัวข้อที่ 3 ด้าน Educational Sciences and Professionalism (ESP)

 หัวข้อที่ 4 ด้าน Teacher Education and Professional Development (TEPD)

 โดยหัวข้อส�าคัญที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของวิทยาลัยฯ ได้แก่ ด้าน Cognitive Neuroscience and Learning ซึ่งบรรจุอยู่ใน

หัวข้อที่ 2 ด้าน Technology and Education Development (TED)

 ผูส้นใจสามารถส่งบทคดัย่อหรอืบทความวจิยัฉบบัเตม็เข้าร่วมการประชมุวชิาการฯ ภายในวนัที ่20 สงิหาคม พ.ศ. 2563 รายละเอยีด

ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จาก: https://sites.google.com/view/kkuicer2020/home?authuser=0
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มกีารท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างสถาบันวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี 

มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้รับมอบอ�านาจจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  ๑. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ โดยการเป็นคู่เทียบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ

การด�าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

  ๒. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกันระหว่างสถาบันฯ และวิทยาลัยฯ

  ๓. ส่งเสริมการท�ากิจกรรมทางการวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์ของสถาบันฯ และวิทยาลัยฯ

  ๔. ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ทั้งระดับชาติและ

นานาชาติ



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔  : ๕

บริการวิชาการ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรโครงการอบรม เรื่อง “การวิเคราะห์โมเดลสมการ

โครงสร้างด้วย LISREL และ AMOS” ให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศรีปทุม  

เมื่อวันที่ ๒-๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Online  

  ดร.ศราวนิ  เทพสถิตย์ภรณ์ บุคลากรในสงักดัเป็นวทิยากรในโครงการประกวดเส้นทางสูน่วตัวณชิย์ (Research to Market: 

R2M) ประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๘, ๑๕, ๑๖, และ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารเกษม จาติกวณิช 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

  คณบดวีทิยาลยัวิทยาการวจิยัและวิทยาการปัญญา  เข้าร่วมเปิดงาน โครงการบรูณาการการจัดการเรยีนรู้และการแข่งขัน

เขียนโปรแกรมทางปัญญาประดิษฐ์ในพื้นที่ EEC เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

  โดยคณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยับูรพา ร่วมกบั วทิยาลัยวทิยาการวจัิยและวทิยาการปัญญา  คณะศกึษาศาสตร์ 

และศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติส�าหรับพื้นที่ EEC (EEC Automation Park) จัดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้และการ

แข่งขันเขียนโปรแกรมทางปัญญาประดิษฐ์ในพื้นที่ EEC โดยมีการจัดกิจกรรม AI Boot camp ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา และ 

กิจกรรม Active Learning ส�าหรับครูที่ปรึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: 

AI) แนวคิดของการคิดเชิงระบบและการคิดสร้างสรรค์ วิธีการสอนวิทยาการค�านวณ (Computing science) สามารถใช้ไมโคร

คอนโทรลเลอร์ออกแบบโครงงานเพือ่การคดิเชงิค�านวณ (Computational thinking) ได้อย่างเหมาะสม เป็นการเพ่ิมประสทิธิภาพ 

และศักยภาพของผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อรองรับตลาดแรงงานในอนาคต

  ในการนี้ยังได้เชิญ ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์และโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาลัยฯ 

เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการดังกล่าว ณ ห้อง IF-11M280 ชั้น ๑๑ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ร่วมเปิดงานและเป็นวิทยากร โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้และการแข่งขันเขียนโปรแกรม 

ทางปัญญาประดิษฐ์ในพื้นที่ EEC



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๖

การพัฒนาบุคลากร

  คณบดวีทิยาลยัฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมนิความเหมาะสม (สมัภาษณ์) ในการสอบแข่งขนับคุคลเพือ่รบัทนุรฐับาลทาง

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปศึกษาวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจ�าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนราชวิถี  กรุงเทพมหานคร

	 การให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ

  ดร.ศราวิน  เทพสถิตย์ภรณ์ เข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นผู้วินิจฉัยปัญหาเบื้องต้น โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับบริษัท วาโย เทรดดิง เซนเตอร์ จ�ากัด  เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณบริษัท วาโย เทรดดิง เซนเตอร์ 

จ�ากัด

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการพัฒนาจรรยาบรรณและกฏหมายควรรู้ส�าหรับบุคลากรของ

วทิยาลยัวทิยาการวจิยัและวทิยาการปัญญา ประจ�าปี ๒๕๖๓ โดยได้รับเกยีรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภทัรมน สาตรกัษ์ ผูช่้วย

อธกิารบดฝ่ีายกฎหมาย  นางสาววไิลลกัษณ์ แจ้งโพธิ ์และ นายนภิทัร์ วานิชคราม นติิกรปฏบิติัการ จากกองกฏหมาย มหาวทิยาลยั

บูรพา เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้อง RMCS ๓๐๐ อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ

ปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

  โครงการพัฒนาจรรยาบรรณและกฏหมายควรรู้ส�าหรับบุคลากรของวิทยาลัยวิทยาการวิจัย

และวิทยาการปัญญา ประจ�าปี ๒๕๖๓

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น  ดร.พีร วงศ์อุปราช ดร.ยุทธนา จันทะขิน และ ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ บุคลากรในสังกัด

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีการ

ศึกษา ๒๕๖๓  และร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมนพรัตน์ อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔  : ๗

  นางสาววรรณศิริ  สิทธินิสัยสุข  นางสาวธันยา เฉลิมวรบุตร  นางสาวฉัตตรีท์  งามพิพัฒน์ เข้าร่วมขอเชิญเข้าร่วมโครงการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิารหลกัสตูร เทคนคิการเขยีนคูม่อืปฏบัิตงิานเพือ่ขอก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาชพี ระดบัช�านาญการ ในวนัจันทร์

ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ Google Hangouts Meet  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จัด

โดยกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส�านักงานอธิการบดี

  ดร.กนก พานทอง และ นายวิทวัส  เพ็ญภู่ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการระบบเครือข่าย

และ IoT โดยชุดซอฟต์แวร์ส�าหรับการตรวจสอบด้วย TIG Stack” (TIG Stack for Monitoring Infrastructure and IoT) เมื่อ

วันที่ 2๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๑๒ ชั้น ๒ อาคารส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจ�า
สู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) ประจ�าปีงบประมาณ 2563”

  เมือ่วนัศุกร์ที ่๑๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้อง RMCS ๑๐๗ อาคารวทิยาลยัวทิยาการวจิยัและวทิยาการ

ปัญญา มหาวทิยาลยับรูพา ฝ่ายวจิยั นวตักรรม และวเิทศสัมพนัธ์ได้จดัโครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การพัฒนากระบวนการ

ปฏิบัติงานประจ�าสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของ 

วิทยาลัยฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและความรู้ด้านการวิจัยส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนของ 

วิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านการวิจัยของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยบูรพา 

  โดยม ีดร.เวธกา กลิน่วชิติ รองคณบดฝ่ีายบรหิาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยบรูพาและทมีงาน เป็นวทิยากรให้ความ

รู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท�า R2R ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาแก่บุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยฯ



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๘

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม 
สู่ผู้ประกันตน และโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท�างาน
ของลูกจ้างผ่านสภาองค์การลูกจ้างและสภาองค์การนายจ้าง ประจ�าปี 2563

  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน และโครงการส่ง

เสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภยัในการท�างานของลกูจ้างผ่านสภาองค์การลกูจ้างและสภาองค์การนายจ้าง ประจ�า

ปี ๒๕๖๓ จัดโดยสภาพนกังานมหาวทิยาลยับูรพา ร่วมกบัสภาองค์การนายจ้างธุรกจิไทย โดยด�าเนนิการจัดฝึกอบรม

ให้กับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔  : ๙

	 การประชุมสัมนาทางวิชาการ

  นางสาวสิริจันทร์ พรหมพิทักษ์ ร่วมการประชุมกลุ่มเพื่อแสวงหาข้อมูลประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การปฏิบัติงานของผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน) เมื่อ

วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชั้น ๘ อาคารส�านักงานอธิการบดี (อาคารภปร.)

  ดร.สิริกรานต์  จันทเปรมจิตต์ อาจารย์ที่ปรึกษา  นิสิตที่ได้รับทุน นางสาวธันยา  เฉลิมวรบุตร นางสาวสิริจันทร์ พรหม

พทิกัษ์ เจ้าหน้าท่ีท่ีเกีย่วข้องเข้าร่วมโครงการเพือ่รบัฟังแผนการด�าเนนิกจิกรรมส่งเสรมิและสนับสนนุการท�าวจิยั  ในแผนงานพัฒนา

บัณฑิตศึกษา ประจ�าปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม PJ-๓๐๓ ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัย

บูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)  จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

  รองคณบดฯี ดร.ปรชัญา  แก้วแก่น เข้าร่วมโครงการบรูณาการการจัดการเรียนรู้ และการแข่งขันเขียนโปรแกรมทางปัญญา

ประดิษฐ์ในพื้นที่ EEC กิจกรรม AI Boot camp ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและกิจกรรม Active Learning ส�าหรับครูที่ปรึกษา 

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ 

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น  ดร.สิริกรานต์  จันทเปรมจิตต์  และ ดร. พีระ วงศ์อุปราช เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ร่วม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดท�าหลักสูตร (มคอ.2) เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม IC 

203 วิทยาลัยนานาชาติ  จัดโดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  

  นางสาววรรณศิริ  สิทธินิสัยสุข เข้าร่วมโครงการเสวนาเครือข่ายงานสารบรรณ (ครั้งที่ ๓) ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๑ และ ๑๐๒ อาคารหอประชุมธ�ารง 

บัวศรี จัดโดยงานสารบรรณ ส�านักงานอธิการบดี 

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วน

งาน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (EdPEx) เมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีคณะกรรมการดังนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น เป็นประธาน

กรรมการ  (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต 

เป็นกรรมการ (บุคคลภายใน)  และ ดร.ปรัชญา แก้วแก่น เลขานุการ ผ่านระบบออนไลน์ Google Hangouts Meet

	 การประกันคุณภาพการศึกษา



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๑๐

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ฝึกและอบรม

เดก็และเยาวชนบ้านบงึ กรมพนิจิและคุ้มครองเดก็และเยาวชน กระทรวงยตุธิรรม ซึง่คณะศกึษาดงูานประกอบไปด้วย นายประพาส 

จ�าเขียน (ผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง) นายมนูญ ทองผุด (ผู้อ�านวยการสถานพินิจคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน จงัหวดัชลบรุ)ี ดร.วรีะ ศลิปะรตันาภรณ์ (เลขานกุารคณะกรรมการสถานพินจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชน จังหวดัชลบุร)ี 

คณะที่ปรึกษาและนักวิชาการด้านเด็กและเยาวชน 

  โดยการศกึษาดงูานครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่น�าความรู้ด้านวทิยาการปัญญาทีว่ทิยาลยัฯ มคีวามเชีย่วชาญ น�ามาประยกุต์

กบัแนวทางการเพิม่ทกัษะและความรู้ให้กบัเดก็และเยาวชนทีศ่นูย์ฝึกฯ ใช้อยู ่ซึง่ทัง้สองหน่วยงานมแีนวคดิและภารกจิทีส่อดคล้อง

เชื่อมโยงกันเป็นอย่างดีในเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกายและทางปัญญา

ศนูย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนบ้านบงึ กรมพินจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยตุธิรรม 

เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

	 การศึกษาดูงาน



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔  : ๑๑

การเข้าร่วมกิจกรรม

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการ "สืบสานวัฒนธรรมการถวายเทียนพรรษา ประจ�าปีการศึกษา 

๒๕๖๓" เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดเก่าโบราณ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

มุทิตา คารวะ ร�าลึก กตัญญู ครบ 7 รอบ 84 ปี มงคล รองศาสตราจารย์ เชาวน ์มณวีงษ์

  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมงาน

มุทิตา คารวะ ร�าลึก กตัญญู ครบ ๗ รอบ ๘๔ ปี มงคล รองศาสตราจารย์ เชาวน์ มณีวงษ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา อดีต

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าพรรคพลังชล เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ทัศนาการ์เด้นท์ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปะวัฒนธรรม



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๑๒

นูโทรปิกส์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติส�าหรับการเรียนรู้และความจ�า 

(Nootropics and natural food supplement for learning and memory)

เกร็ดความรู้	RMCS

ดร.ปรัชญา แก้วแก่น 
รองคณบดี  

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

  นโูทรปิกส์และผลติภณัฑ์เสรมิอาหารจากธรรมชาตหิลายชนดิ มีกลไกการออกฤทธิต่์อระบบประสาทและการท�างานในเซลล์ประสาท ท�าให้

ประสิทธิภาพกับการเรียนรู้และความจ�าดีขึ้น ปัจจุบันมีการผลิตนูโทรปิกส์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการท�างานของสมอง จึง

ต้องมีการวิจัยเพื่อพิสูจน์กลไกที่เป็นไปได้ของสารสกัดจากธรรมชาติชนิดต่าง ๆ ที่ได้จากสารพฤกษเคมีตามหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ 

ปัจจุบันมีการใช้ยากลุ่มนูโทรปิกส์ (nootropics drugs) กันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นยาในกลุ่มนี้จึงเป็นยาที่มีฤทธิ์ในการเพิ่มการท�างานของสมองทั้ง

ในด้านการเรียนรู้ ความจ�าสติปัญญา แรงจูงใจ และความใส่ใจ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นยาบ�ารุงสมอง

  ระบบประสาทเกีย่วข้องกบัระบบต่าง ๆ  ภายในร่างกาย ดงันัน้จงึต้องมกีารดแูลและรกัษาเพือ่ให้ระบบประสาทท�างานได้เป็นปกตแิละเตม็

ประสิทธภิาพอยูเ่สมอ สมองเป็นอวยัวะทีมี่การใช้พลงังานมาก

เมือ่เทยีบกบัอวยัวะอืน่ ๆ  ถงึแม้ว่าสมองจะมนี�า้หนกัเพยีงร้อย

ละ ๕ ของร่างกาย แต่สมองใช้เลอืดถงึร้อยละ ๑๕ ของปรมิาณ

ทั้งหมด สมองมีเซลล์ประสาทเป็นหน่วยการท�างานย่อยของ

ระบบประสาทซึง่ต้องท�างานอยูต่ลอดเวลา ท�าให้มโีอกาสเกดิ

การบาดเจบ็หรอืการเสือ่มสลายของเซลล์ประสาทได้ จากการ

ศึกษาทั้งในสัตว์ทดลองและในมนุษย์พบว่า การเสื่อมสลาย

ของเซลล์ประสาทมีลักษณะทางพยาธิสภาพซ่ึงแบ่งออกได้

เป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ การเสื่อมสลายอย่างรวดเร็ว (Necrosis) 

และการเสื่อมสลายอย่างช้า ๆ (Apoptosis)  

  กลไกการออกฤทธิ์ของนูโทรปิกส์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

  ๑. การยับยั้งการท�างานของเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอร์เรส เซลล์ประสาทชนิดโคลิเนอร์จิก (Cholinergic neurons) เกี่ยวข้องกับการ

เรยีนรู้และความจ�า แนวทางการรกัษาด้วยยาวธิหีนึง่ คือ การเพ่ิมระดบัอะซติลิโคลนีในสมอง ซึง่ยาทีใ่ช้เป็นยากลุ่มต้านอะซิตลิโคลนีเอสเตอเรส ได้แก่ 

Donepezil, Rivastigmine และ Galanthamine และอาจมีผลดีในด้านอื่น ๆ อาทิ ลดการเกิดสารตั้งต้นที่ใช้ในการสร้างอะไมลอยด์ (Amyloid 

precursor protein) 

  ๒. การเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทอะซิติลโคลีน  ผลิตภัณฑ์เสริมสารโคลีนเมื่อบริโภคไปแล้วผลที่คาดหวังมากที่สุด คือ การเพิ่มโค

ลีนให้สมองไปใช้ในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอะซิติลโคลีนที่มีความส�าคัญต่อความจ�า นอกจากนี้โคลีนยังเป็นสารที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเม

แทบอลิซึมของร่างกายและการขนส่งลิปิด 

  ๓. การเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่สมองโดยการขยายหลอดเลือด นูโทรปิกส์ที่เกี่ยวข้องกับกลไกนี้ คือ ไพราซีแทม (Piracetam) เป็น

อนุพันธ์ของสารสื่อประสาทชนิดกาบ้า (Gamma-aminobutyric acid: GABA) มีผลทางสรีรวิทยาระบบประสาทที่หลากหลายซึ่งอาจส่งผลให้เกิด

การไหลเวียนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ 

  ๔. กลไกการรออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระอื่น ๆ  ในพืชที่มีการศึกษา เช่น พรมมิ (Bacopa monnieri) ได้มีคณะนักวิจัย

พฒันาสมนุไพรพรมมเิพือ่ใช้เป็นสมนุไพรบ�ารงุความจ�าโดยพฒันาวธิกีารสกดัและการควบคมุคณุภาพของสารสกดัพรมมิ โดยตรวจวดัสารกลุม่ซาโป

นิน (saponins) พบว่า สารสกัดมีมาตรฐานและมีความคงตัวที่ดี

  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติกับผลต่อการเรียนรู้และความจ�าเป็นเรื่องที่ท้าทายกับการวิจัยในปัจจุบัน เน่ืองจากปริมาณสารท่ี

เหมาะสมจะต้องผ่านตัวกั้นหลอดเลือดฝอยในสมอง (Blood Brain Barrier: BBB) เพื่อให้สามารถกระตุ้นกลไกการตอบสนองของสมองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพนักวิจัยจะต้องอธิบายถึงกลไกที่จ�าเพาะเจาะจงเพื่อให้มีประสิทธิภาพของการออกฤทธิ์ของสารเหล่านั้นสูงสุด และเกิดความปลอดภัย

ต่อผู้บริโภค
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