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โครงการรณรงค์ ปลุกจิตส�านึก "การร้องเพลงชาติไทย" เน่ืองในวันพระราชทานธงชาติไทย

  รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการรณรงค์ 

ปลุกจิตส�านึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) จังหวัดชลบุรี ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันายายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าเสาธง ลานพลาซ่า ด้านหน้าหอประชุม

ธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕๒

  เมื่อวันที่ ๑ - ๒๐ เกนยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณาจารย์ ของวิ

ทยาลัยฯ ได้ลงพื้นที่ในเขตจังหวัดชลบุรี ส�าหรับการนิเทศ และติดตาม

การประเมินโครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการท�างานใน

สถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรีส�าหรับสร้างแรงจูงใจในการเรียน

อาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้

บริหารและคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดีใน

การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางส�าหรับการจัดกิจกรรมที่

เหมาะสมให้กับโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ต่อไป

	 	 การตดิตามการประเมนิโครงการบรูณาการจัดการเรยีนรูร่้วมกบัการท�างานในสถานประกอบการเขต
จังหวัดชลบุรีส�าหรับสร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕  : ๓

 	 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร	์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ร่วมจัด	International	Conference	on	Educational	Research	(ICER)	2020

  รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการ

วิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กล่าว

ต้อนรับในการประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ "Building 

Learning Revolution for School Improvement in 

Digital Era"

ดร.พรี วงศ์อปุราช ได้บรรยายหวัข้อ A cognitive-based screening tool for detecting children 

at risk of math difficulties in school students kindergarten and primary school students

คณาจารย์และนิสิต ได้ร่วมน�าเสนอผลงานวิจัยดังนี้
๑. ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ น�าเสนอเรื่อง "wireless detector of alcohol and drowsy 

people while driving” และ smart detecting device of fall and location for the elderlies”

๒. ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว น�าเสนอเรื่อง “Computational Simulations as Interactive platforms 

in Biology Laboratory Study for Secondary School Students”

๓. Mr. Usa Em น�าเสนอเรื่อง “Development of assessment criteria of social media 

marketing on purchase intention among social media users in Cambodia”

๔. นายจักรรินทร์ ชินสุวรรณ น�าเสนอเรื่อง “CLASSIFICATION OF EMOTIONAL VALENCE 

STATE FROM EEG DATA DURING THAI WORD AND SOUND TASKS””



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕๔

บริการวิชาการ
โครงการอบรมระยะสั้น	ประจ�าปี	๒๕๖๓

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา	มหาวิทยาลัยบรูพา	จัดโครงการอบรมระยะส้ัน	ประจ�าปี	๒๕๖๓	
จ�านวน	๓	หลักสูตร

  ๒. หลักสูตร "การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม AMOS"   

(Structural Equation Modeling Analysis Using AMOS) รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ 

๒๒ - ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยากรบรรยายโดย รศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง และ 

Dr.Poliny UNG อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยฯ

  ๑. หลักสูตร "การเขยีนบทความวชิาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารและงานประชมุ

วชิาการระดบันานาชาต"ิ (Academic Writing for  Publication in The International 

Journal and Conference ) รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

วิทยากรบรรยายโดย ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ และ ดร.ยุทธนา จันทะขิน อาจารย์

ประจ�าวิทยาลัยฯ



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕  : ๕

  ๓. หลกัสตูร "การวดัและวิเคราะห์คลืน่ไฟฟ้าสมอง" (Electroencephalography 

(EEG) measurement and analysis) รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๖๓ วิทยากรบรรยายโดย ดร.พีร วงศ์อุปราช อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยฯ

การเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ

  เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์และโครงสร้าง

พื้นฐาน วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลทดสอบ 

O-NET การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่วเิคราะห์สถติิเชงิเปรยีบเทยีบ การเขยีนโครงการวจิยัสถานศึกษา และ การเขยีนบทความ

วิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ" ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้

กับบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด   ซ่ึงเป็นการจัดประชุมปฏิบัติการ "การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ สู่

เวทีวิชาการตามมาตรฐานสากล" โดยส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎร

อ�ารุง จังหวัดชลบุรี

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียน	เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น และ ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว ได้รับเชิญเป็นวิทยากร 

ในการประชุมสัมนาวิชาการ "การวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือพัฒนาบุคคล

และสังคม คร้ังที่ ๓๗" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถานบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ ๖๕ ปี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สถานบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กรุงเทพมหานคร
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  ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ เรื่อง “Application of Cognitive Neuroscience for 

Disruptive Education” ในงานสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ ๖” ประจ�าปี ๒๕๖๓ (RDI for 

Disruptive Education : การวิจยั พฒันา และนวตักรรมในยคุการพลกิผนัทางการศกึษา) เม่ือวนัศกุร์ที ่๑๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเบญจสิริ แกรนด์ บอลรูม ชั้น ๕ โรงแรงโนโวเทล กรุงเทพมหานคร

  รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติส�าหรับการวิจัย  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน  ๒๖ กันยายน และ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ 

– ๑๖.๐๐ น. ณ ชั้น ๔ อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.พีร วงศ์อุปราช  ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หัวข้อบรรยาย การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ กิจกรรม

ทางสังคมเพื่อส่งเสริมสุขภาพสมองส�าหรับผู้สูงอายุ  ในโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. ผ่านระบบ

ออนไลน์ โปรแกรม ZOOM

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หัวข้อบรรยาย กิจกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมสุขภาพสมองส�าหรับผู้สูงอายุ 

ในโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวัน

ศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM

  ดร.ยุทธนา  จันทะขิน  ได้รับเชิญเป็นเป็นวิทยากร หัวข้อบรรยาย โภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพสมองส�าหรับผู้สูงอายุ 

ในโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวัน

พุธที่ ๑๔ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ผ่านระบบออนไลด์ โปรแกรม ZOOM    

  ดร.สิริกรานต์  จันทเปรมจิตต์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หัวข้อบรรยาย อาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพสมองส�าหรับผู้สูงอาย ุ   

ในโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวัน

พุธที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์  โปรแกรม ZOOM

	 การให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ
  รศ.ดร.ภทัราวด ีมากม ีคณบดวีทิยาลยัวทิยาการวจัิยและวทิยาการปัญญา มหาวทิยาลัยบรูพา เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบ

เค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น จ�านวน ๔ คน เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx  คณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐–๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม SD502 ชั้น ๕ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการวัดและประเมินผล

ตามสภาพจริง คุณครูให้ความสนใจและมีส่วนร่วมเป็นอย่างดี ครูสามารถออกแบบการ

วดัและประเมินผล คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ท่ีเหมาะสมกบันกัเรยีน เมือ่วนัที ่๒ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์วิทยาคาร พัทยา ชลบุรี



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕  :

ความร่วมมือทางวิชาการ

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการศึกษาดูงานและร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก

และเยาวชลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อท�าความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง และให้บุคลากร

ในสังกัดเข้าใจในบริบท เกิดความตระหนักในการช่วยเหลือเยาวชนที่หลงกระท�าผิดให้กลับคืนสู่สังคม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

การศึกษาดูงานและร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชลบ้านบึง	จังหวัดชลบุรี

การพัฒนาบุคลากร

  รศ.ดร.ภัทราวด ีมากม ีและ ดร.พรี วงศ์อุปราช เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบัิติการพฒันารายวชิาส�าหรบัการเรยีนการ

สอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑-๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม PJ-

๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)  จัดโดย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย

บูรพา

  ดร.พีร วงศ์อุปราช  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น และ นายวิทวัส  เพ็ญภู่ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา

งานวิจัยที่เน้นความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ด้วยการวิเคราะห์ระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหรรม 

(Technology Readiness Levels : TRL)”  ในวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรม

บางแสนเฮอริเทจ ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี

๗



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕๘

การเข้าร่วมกิจกรรม

  ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่า

สัมพันธ์และโครงสร้างพ้ืนฐาน วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ

ปัญญา เข้าร่วมโครงการท�าบุญ ครบรอบ ๒๓ ปี วันก่อตั้งมหาวิทยาลัย

บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เมื่อวันพุธท่ี ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

โครงการท�าบุญ	ครบรอบ	๒๓	ปี	วันก่อตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา	วิทยาเขตสระแก้ว

	 การประชุมสัมนาทางวิชาการ

  รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี ดร.ปรัชญา แก้วแก่น และ ดร.พีร วงศ์อุปราช เข้าร่วมประชุม เพื่อรับเป้าหมายตาม Objectives 

Key Results (OKR) ของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2564-2567 เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม PJ-

๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)  จัดโดย กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยบูรพา

  รศ.ดร.ภัทราวด ีมากม ีดร.ปรญิญา  เรอืงทพิย์ และ ดร.พรี วงศ์อปุราช เข้าร่วมประชมุชีแ้จงแนวทางการปรบัปรงุหลักสูตร 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการเลอืกรายวชิาหมวดศกึษาท่ัวไปเพือ่บรรจใุนหลกัสูตร เมือ่วนัพธุที ่๑๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบ

ออนไลน์ Microsoft Teams

 รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี ดร.ปรัชญา แก้วแก่น และ ดร.พีร วงศ์อุปราช เข้าร่วมโครงการอบรมฯ เรื่อง การวิเคราะห์ ประเมิน

คุณค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ และผลกระทบเชิงสังคมที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ 

- ๑๖.๓๐ ณ ห้องประชุม PJ-๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)  จัดโดย กอง

บริหารการวิจัยและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยบูรพา



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕  : ๙

  ดร.กนก พานทอง เข้าร่วมท�าบุญวันคล้ายวันสถาปนาส�านักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 28 ปี ในวันจันทร์ที่ ๑๔กันยายน พ.ศ. 

๒๕๖๓ ณ ห้อง ๒๐๗ (Happy Fmily) ชั้นที่ ๒ ส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์และโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธิเปิด

โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๓ และเปิดห้องเรียนกีฬาแบบมินตัน ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารกลาง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

  ผูบ้รหิาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที ่ของวทิยาลัยวทิยาการวจัิยและวทิยาการปัญญา มหาวทิยาลัยบรูพา เข้าร่วมโครงการ 

“งานเกยีรตภูิมิแห่งบรูพา ๒๕๖๓” ให้แก่ข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศึกษา ลกูจ้างประจ�า พนกังานและลูกจ้างมหาวทิยาลยั

ที่เกษียณอายุการ/การปฏิบัติงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖:๐๐ 

น. เป็นต้นไป ณ ทัศนาการ์เด้น ต�าบลบ้านปึก อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๖๓



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕๑๐

  รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม KB ๕๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบรอบ ๖๐ ปี 

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น  เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ในฐานะผู้รับบริการจากส�านักบริการวิชาการ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๖๓   ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น ณ ห้องประชุม KB ๕๐๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบรอบ ๖๐ ปี

  รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี และ ดร.ปรัชญา แก้วแก่น เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคาร ๑๐ ปี เภสัชศาสตร์บูรพา

  คณบดวีทิยาลยั พร้อมด้วยบคุลากรวทิยาลยัฯ  เลือกต้ังสมาชกิสภาพนกังาน  ในวนัพุธที ่๑๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัง้แต่

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง RMCS ๑๐๓ อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

เลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น  ดร.กนก พานทอง รศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง และ นางสาว

วรรณศิริ  สิทธินิสัยสุข เข้าร่วมโครงการ “วันศาสตราจารย์ ดร.ธ�ารง บัวศรี” ในวันอาทิตย์

ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณโถง ชั้นที่ ๑ หอประชุมธ�ารง บัวศรี 

มหาวิทยาลัยบูรพา

วันศาสตราจารย์	ดร.ธ�ารง	บัวศรี

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น จัดรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชลบุรี (สวท.

ชลบุรี) ในรายการ “คุยข่าวชาวมอบู”  เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สถานีวิทยุกระจาย

เสียงแห่งประเทศไทย จ.ชลบุรี (สวท.ชลบุรี)

คุยข่าวชาวมอบู 

  ดร.ปริญญา  เรืองทิพย์ เป็นผู้แทนร่วมเป็นเกียรติในพิธีท�าบุญ และพิธีบวงสรวง

องค์พระพิฆเนศ ปางนฤตยะ   เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะดนตรีและการแสดง

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ คณะดนตรี

และการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

วันคล้ายวันสถาปนาคณะดนตรีและการแสดงประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๓ 



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕  : ๑๑

มีการมอบรองวัลให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ ดังนี้

๑. รางวัลอาจารย์ดีเด่น ได้แก่ ดร.พีร วงศ์อุปราช ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ และ รศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง

๒. รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ได้แก่ นางสาวฉัตตรีย์ งามพิพัฒน์ นางระพีพร พูลสวัสดิ์ และ นางสาววรรณศิริ 

สิทธินิสัยสุข

๓. รางวัลขวัญใจ RMCS (บุคลากรสายวิชาการ) ได้แก่ รศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง (อันดับ 1) ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ดร.พีร วงศ์อุปราช 

(อันดับ 2) และ ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม (อันดับ 3)

๔. รางวัลขวัญใจ RMCS (บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) ได้แก่ นายวิทวัส เพ็ญภู่ นางสาวธันยา เฉลิมวรบุตร (อันดับ 1) นางสาว

วรรณศิริ สิทธินิสัยสุข (อันดับ 2) และ นางสาวฉัตตรีท์ งามพิพัฒน์ (อันดับ 3)

         	วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา	มหาวิทยาลัยบูรพา	จัดการประชุมรับฟังชี้แจงผลการ
ด�าเนินงานและทิศทางการด�าเนินงานของวิทยาลัยฯ	ประจ�าปี	๒๕๖๓

  พนักงานและลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของวิทยาลัยฯ ร่วมเสนอรายชื่อพนักงานและลูกจ้างที่เป็น

สมาชิกฯ ในส่วนงานที่ตนสังกัด จ�านวน ๑ คน เพื่อเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกฯ ของส่วนงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง RMCS ๑๐๓ อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัย

บูรพา  
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บ�ารุงสมอง

ด้วย สมุนไพร

ใบบวับก
- บํารงุระบบประสาทและสมอง 

- ป้องกนัโรคอลัไซเมอร์ 

- ช่วยให้ผอ่นคลาย ทําให้นอนหลบัได้ง่ายขึ �น

 

แปะกว๊ย

- ช่วยการไหลเวยีนของเลือดในสมอง 

- ป้องกนัภาวะสมองเสื�อม  

- ช่วยในเรื�องความจําและการมีสมาธิ 

 

กระเทียม
- ช่วยชะลอการเสื�อมของเซลล์ประสาท

- ทําให้อารมณ์ดี ลดความเครียด 

- ช่วยทําให้ความจําดีขึ �น

ขมิ�นชนั

- มีสารเคอร์คูมินอยด์ (curcuminoids)

ที�มีฤทธิ� ต้านสารอนุมูลอิสระ

- ช่วยป้องกนัความจําเสื�อมในผูป่้วย

โรคอลัไซเมอร์ได้ 

ขิง
- ช่วยทําให้เลือดไหลเวยีนดีขึ �น

- ลดอาการไมเกรน และปวดศีรษะ

- มีสารต้านอนุมูลอิสระ

อบเชย

- ช่วยกระตุ้นการทํางานของสมอง

- ลดความเครียด

- มีงานวิจยัที�ค้นพบวา่สารซินนามาลดีไฮด์

(cinnamaldehyde) ในอบเชยสามารถต้านการเกิดโรคอลั

ไซเมอร์ได้

ใบมะกรดู

- กลิ�นหอมของใบมะกรดูช่วยให้ผอ่นคลาย

ทําให้นอนหลบั และลดความเครียด

- มีสารต้านอนุมูลอิสระ และสารช่วยเสริมสร้างระบบ

ภมิูคุ้มกนัของร่างกาย

พริกไทยดาํ

- กลิ�นของพริกไทยดําช่วยกระตุ้นสมอง ทําให้เกิดการ

ตื�นตวั 

-  ช่วยกระตุ้นการไหลเวยีนของเลือด

- มีสารพิเพอรลี์น (piperine) ที�ช่วยต้านการเกิดภาวะ

สมองเสื�อม

ตระไคร้

- ช่วยลดอาการปวดศีรษะ

- บํารงุสมอง ช่วยในเรื�องความจํา

- ช่วยให้ผอ่นคลาย และลดความเครียด

ใบกะเพรา

- มีฤทธิ� ช่วยทําให้นอนหลบั

- ช่วยลดความวิตกกงัวล และความเครียด  


