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พิธีท�ำบุญวันคล้ำยวันสถำปนำ 

วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ 

ครบรอบ ๑๑ ปี

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดงานท�าบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ ๑๑ ปี โดยมี ผศ.ดร.

ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รศ.ชารี  มณีศรี อดีตรอง

อธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์เสถียร ปุรณะวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นสิติ ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตรุภทัร คณบดคีณะวทิยาศาสตร์การกฬีา พร้อมทัง้นสิติและบคุลากร เข้าร่วมงานในครัง้นี ้เมือ่วนัที ่๑๖ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๒

  สมาคมศิษย ์ เก ่าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ

วิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน RMCS 

Mini Marathon2019 "เดิน-วิ่ง สร้างพลังกาย พลัง

ใจ และพลังปัญญา" โดยมีวัตถุประสงค์การจัดการ ดังนี้  

  ๑)  เพือ่จดักจิกรรมเฉลมิฉลองวนัคล้ายวนัสถาปนา

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  มหาวิทยาลัย

บูรพา ครบรอบ ๑๑ ปี 

  ๒)  เพือ่ส่งเสรมิการออกก�าลงักายและสร้างเสรมิสุข

ภาพที่ดีให้กับนิสิต บุคลากร และประชาชน ร่วมสร้างพลัง

กาย พลังใจ และพลังปัญญา ในการพัฒนาคณุภาพชวีติของ

ประชาชนในท้องถิ่น 

  ๓)  เพื่อน�ารายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ไปใช้ในการ 

ด�าเนินกิจกรรมของวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 

นิสิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ชุมชน และผู้ด้อยโอกาสใน

ท้องถิ่นต่อไป

  การจดังานในครัง้นีไ้ด้รบัเกบีรตจิาก รศ.ดร.วชัรนิทร์ 

กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา เป็น

ประธานเปิดงาน และได้รบัเกียรติจาก นายกติตไิชย คุณปลืม้ 

และ นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข 

ตลอดจนคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยับรูพาเข้าร่วมงาน โดยมี

นักวิ่งที่เข้าร่วมงานจ�านวนกว่า 3,500 คน และงานนี้ยังเปิด

โอกาสให้ผู้พิการได้เข้าร่วมวิ่งกว่า 50 คน มีการดูแลความ

ปลอดภัยจากทมีงานมอือาชพีตลอดงาน ส่งผลให้การจดังาน 

RMCS Mini Marathon 2019 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และได้รับความประทับใจจากนักวิ่งที่เข้าร่วมงานในครั้งนี ้
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การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ

การวิจัย

  ผศ.ดร.ดนัย บวรเกียรติกุล ดร.วัลลภ ใจดี และ ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง 

ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง "การสร้างข้อเสนอแนะการด�าเนินการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการชดเชยผลกระทบส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวจากกรณี

น�้ามันดิบรั่วไหลที่เกาะเสม็ดเพื่อสร้างเป็นรูปแบบสมการโครงสร้าง (SEM) และ

ทดสอบด้วยโปรแกรมทางสถิติลิสเรล" ลงในวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๗ หน้า ๓๑ – ๔๖

  นางสาวอารีย์ หาญสมศักดิ์กุล  นายภาณุวัฒน์ สมร และ ผศ.ดร.พูลพงศ์ 

สขุสว่าง ได้รบัการตีพมิพ์บทความวจิยั เรือ่ง "ปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ของสถาน

ศกึษาในภาคตะวนัออก" ลงในวารสารสถาบนัวิจัยญาณสังวร ปีท่ี ๑๐ ฉบบัที ่๑ หน้า 

๑๗๑ – ๑๘๒

  รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยบุคลากรสาย

สนับสนุน กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม เข้ารับฟังข้อคิดเห็นเพ่ือก�าหนดทิศทางการ

วิจัยของมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๐๗ 

ชั้น ๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ผศ.ดร.ภัทรา

วดี มากมี คณบดีวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ให้การต้อนรับ และร่วมให้ข้อคิด

เห็นเพื่อใช้ก�าหนดเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก�าหนดยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัย

และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกิดกระบวนการน�าไปสู่การปฏิบัติที่สมบูรณ์

เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกันนี้ ดร.พีร วงศ์อุปราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ได้พาเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาการปัญญา 

(Centre of Excellence in Cognitive Science) เพ่ือชมการปฏิบัติการวิจัยของนิสิต 

วิทยาลัยฯ
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การบริการวิชาการ

การเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ

การน�าเสนอบทความวิจัยในงานประชุมระดับนานาชาติ

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น เข้าร่วมน�าเสนอแบบโปสเตอร์ บทความวิจัยเรื่อง 

“Neurochemical and Neurobehavioral Effect of Curcumin Protect Against 

Cerebral Ischemai” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ “The Pure and Applied 

Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019) จัดโดย ภาควชิาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (ไบเทค) กรุงเทพมหานคร

  ดร.พีร วงศ์อุปราช ร่วมเป็นวิทยากรอบรม โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ จัดโดยคณะบริหารธุรกิจและ

ส�านกัวชิาการ มหาวทิยาลยัธนบรุ ีหัวข้อเรือ่ง “กจิกรรมองค์ประกอบของบทความวจัิยท่ีดี” เพ่ือให้ความรู้กบับคุลากรมหาวทิยาลยั

ธนบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม Cafeteria มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร

  ส�านักงานจัดการศึกษาวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การเตรียม

บทความวจิยัเพือ่ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต”ิ ให้แก่คณาจารย์และนิสติระดับปริญญาโทและเอก โดยมี ดร.พีร 

วงศ์อุปราช เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัย

บูรพา

  นายวีรชัย ค�าธร และ นางจุฑาทิพย์ โพธิ์ทิ ได้น�าเสนอและตีพิมพ์

บทความวจิยั เร่ือง  "กระบวรทัศน์สร้างนวตักรรมฝึกจติภาวนาเปลีย่นแปลง

กลไกทางร่างกายและจิตใจ" ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑  

ณ ห้องประชุมสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย

บทความนี้ได้รับการคัดเลือกเป็นบทความระดับดีเด่น

นิสิตวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลบทความวิจัยระดับดีเด่น
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  คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.ปรัชญา แก้วแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การเข้าถึงแหล่งทุนและขั้นตอนการขอ

ทุน" จัดโดยส�านักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น ๔ ส�านักการ

แพทย์ ถนนหลวง  กรุงเทพมหานคร  

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง "กระบวนการวิจัยส�าหรับนิสิตปริญญาตรี" 

มวัีตถปุระสงค์ของโครงการ เพือ่สร้างความรู ้ความเข้าใจ ในการท�าวจิยัให้แก่นสิติระดบัปรญิญาตร ีเพือ่แนะน�าแนวทางการบูรณา

การการวิจัย ส�าหรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน  และ เพื่อพัฒนาทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นโครงการ 

Open House RMCS ครั้งแรก โดยมีการจัดบรรยายเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "วิจัย สนุก ชีวิตดี๊ดี" โดย ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ เป็น

วิทยากรบรรยาย และคณาจารย์ของวิทยาลัยฯและให้นิสิตที่เข้าร่วมงานชมห้องปฎิบัติการวิจัยต่างๆ ของวิทยาลัยฯ

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ฐานข้อมูลวิชาการเพื่อการวิจัย" โดย ดร.เกวลิน 

ธนสารสมบัติ ต�าแหน่ง Customer Consultant บริษัท Elsevier ประเทศไทยและสิงคโปร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ ๓๐ 

มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
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การเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติในการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�าภาคต้น ปี

การศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.พรี  วงศ์อปุราช  เข้าร่วมประชมุประจ�าปี “นักวจิยัรุน่ใหม่...พบ...เมธีวจิยัอาวโุส สกว.” ครัง้ที ่๑๘ (TRF-OHEC Annual 

Congress 2019 (TOAC2019) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอ�า บีช รีสอร์ท จังหวัด

เพชรบุรี 

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี และ ดร.พีร วงศ์อุปราช เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้สมาคมการค้าและการลงทุน

เอเชียน-สากล เป็นผู้แทนการจัดหานักศึกษาจีนมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส�านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสัมมนาองคาพยพ ของสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๒๒ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.ภัทราวด ีมากม ีเข้าร่วมประชมุสมัมนาทางวชิาการ เรือ่ง “การจดัระเบยีบและแก้ไขปัญหาธรรมาภบิาลสูค่วามเป็น

เลิศ” เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อ Kick off BUU to EdPEx  เมื่อวันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ศราวนิ เทพสถิตย์ภรณ์  เข้าร่วมการสมัมนา เรือ่ง “การขนัเคลือ่นธรุกจิด้วยเครอืข่ายพนัธมติร และการพฒันานวตักรรม

อย่างเป็นระบบ” เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

  ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ และ ดร.ยุทธนา  จันทะขิน เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย  

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการ

ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

  นางสาววรรณศิริ  สิทธินิสัยสุข นางสาวธันยา เฉลิมวรบุตร นางสาวสิริจันทร์  พรหมพิทักษ์ และนางสาวฉัตตรีท์  

งามพิพัฒน์ เข้าร่วมฟังเสวนาให้ความรู้เรื่อง “Happy DIY เกษียณสบายเป็นจริงได้” เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น ดร.สิริกรานต์  จันทเปรมจิตต์ ดร.ยุทธนา  จันทะขิน และดร.อุทัยพร 

ไก่แก้ว เข้าร่วมประชมุการจดัการความรู ้(Knowledge Management : KM) เร่ือง "การจัดท�าและกระบวนการเสนอการปรบัปรงุ

แก้ไขหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ผู้รับชอบและอาจารย์ประจ�าหลักสูตร (สมอ.๐๘)"  เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

การให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ
  ผศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง เป็นกรรมการสอบพิจารณาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ของ นายรดมยศ มาตเจือ นิสิตระดับปริญญา

เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกาย และกีฬา กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการการออก

ก�าลังกายและการกีฬา เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง FSS ๖๐๔ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบด ีเป็นกรรมการสอบพิจารณาเค้าโครงดุษฎนีพินธ์ ของ นางสาวกมลมาลย์  พลโยธา นิสติระดับปรญิญาเอก หลกัสตูร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการกีฬา กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการการออกก�าลังกาย

และการกีฬา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง FSS ๖๐๔ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา       



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑  : ๗

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

  ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว ดร.ยุทธนา จันทะขิน และ Dr.Poliny Ung เข้าร่วมโครงการ “อบรม

เชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ” โดยวิทยากรจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 

๑๑ – ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม ดร.กนก พานทอง ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ และ ดร.อุทัยพร   

ไก่แก้ว เข้าร่วมฟังบรรยายพเิศษ “ท�าวิจัยให้สนุก ตพีมิพ์ผลงานไม่ยาก”  เมือ่วนัที ่๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารศาสตราจารย์

ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.กนก พานทอง และ ดร.ปรญิญา เรืองทพิย์ ผูเ้ข้าร่วมโครงการศกึษาดงูานอาคารประหยดัพลงังาน เมือ่วนัที ่๒๒ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

  นางสาววรรณศิริ  สิทธินิสัยสุข และ นางสาวธันยา เฉลิมวรบุตร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ครบ

เคร่ืองการจดัเกบ็ข้อมูลและเอกสารออนไลน์ส�าหรบังานส�านกังานด้วย OneDrive และ Google Drive” เพือ่มคีวามรูแ้ละทกัษะใน

การสร้างพืน้ทีจั่ดเก็บข้อมลูและการท�างานในรปูแบบเอกสารออนไลน์ รวมถงึสามารถน�าเครือ่งมอื OneDrive และ Google Drive 

ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา 

  ดร.กนก พานทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนพัฒนา และบุคลากรสาย

สนับสนุน ร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจ�าปา 

คณบดีวิทยาลัยพานิชยศาสตร์ และ บุคลากรสายสนับสนุน

ของวทิยาลยัพานชิยศาสตร์ ได้แลกเปลีย่นแนวคิดการบรหิาร

งานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัย

พานิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบดีพร้อมคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรม “การเขียนค�าขอรับสิทธิบัตร ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ และ

เครื่องหมายการค้าให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา และในมหาวิทยาลัย เครือข่ายภาคตะวันออก” เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๖๒ ณ ห้อง PJ ๓๐๓ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ 

เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งาน Thai MOOC ส�าหรบัการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวทิยาลัยบรูพา และเครือข่ายอดุมศกึษาภาค

ตะวันออก ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม PJ ๓๐๑ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัย

บูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

  คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และ

วเิทศสมัพันธ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “เกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพือ่การด�าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ (EdPEx)” ส�าหรบั

ผู้บริหาร  เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ (QS1206) อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๘

  ดร.พีร วงศ์อุปราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์  เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

  นางสาวสริจินัทร์  พรหมพิทกัษ์ และนางสาวฉตัตรีท์  งามพิพัฒน์เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ “การตีความกฎหมาย” 

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม PJ ๓๐๑ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis และอบรมจริยธรรมเพื่อการวิจัย

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  ดร.ยุทธนา  จันทะขิน เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” จัดโดยสถาบัน

พัฒนาการด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ระหว่างวันที่ ๗-๘ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

  คณาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis ส�าหรับนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา เม่ือวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

  นางสาวธันยา เฉลิมวรบุตร และนางสาวฉัตตรีท์ งามพิพัฒน์ เข้าร่วมโครงการ

ฝึกอบรมแนวทางการเสริมสร้างจิตบริการ (Service mind) เพื่อสร้างความประทับใจ

ให้มหาวิทยาลัยบูรพา ให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการกับผู้มาติดต่องานจากส่วน

งาน เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทา-ทอง ๕ ชั้น ๓ ศูนย์ปฏิบัติ

การโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา 

  คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis ส�าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่  เมื่อวันที่ 

๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดกิจกรรม Smart Cafe' ประจ�าเดือน

กมุภาพนัธ์ เมือ่วนัท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยได้รับเกยีรติจาก ผศ.ดร.มารตุ ต้ังวฒันาชุลพีร 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.กนกพร ศรีสุจริตพานิช ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้อง ๑๐๐ อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ

ปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดกิจกรรม Smart Cafe' ประจ�าเดือนมีนาคม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. 

ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ผศ.ดร.อาภา หวังสุขไพศาล ประธานคณะกรรมการบริหารส�านักงานคณบดี 

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมงานในครัง้นี ้เมือ่วนัที ่๒๙ มนีาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารวทิยาลัยวทิยาการวจัิยและวทิยาการปัญญา 

มหาวิทยาลัยบูรพา
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  ผศ.ดร. ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัย 

พร้อมด้วย ดร.กนก  พานทอง ดร.ปิยะทิพย์  

ประดุจพรม ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น และ ดร.ปริญญา  

เรืองทิพย์  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Leadership ในการบริหาร

องค์กรตามระบบ EdPEx”  เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม

เทา – ทอง ๕ ชั้น ๓ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ

ปัญญา จัดกิจกรรม ออกก�าลังกายเพื่อเสริม

สร้างสุขภาพ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๖.๐๐ น. 

- ๑๗.๐๐ น.

การเข้าร่วมกิจกรรม

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น และ ดร. จิตรเสน เอื้อวงศ์ตระกูล เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนของขวัญของรางวัลใน งานวัน

เด็กประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (กระเป๋านักเรียน จ�านวน  ๕๐๐ ชิ้น) เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทาง

ทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ เข้าร่วมท�าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจ�าปี พ.ศ. 

๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๑๐๕ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยบูรพา

   คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนพัฒนา และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

เข้าร่วมงานวันครู พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น และ ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ เข้าร่วมพิธีเปิดและชมการแสดงรอบปฐมทัศน์เทศกาลดนตรีและ

การแสดงมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาค 

ตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา  

  รองคณบดฝ่ีายบรหิารและวางแผนพฒันาเข้าร่วมงานท�าบญุวนัคล้ายวนัสถาปนาวทิยาลยัการบรหิารรฐักจิ ประจ�าปี ๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัย

บูรพา

  คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ (ดร.พีร  วงศ์อุปราช) เข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวัน

สถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์  ครบรอบ ๒๗ ปี ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะสาธารณสุข

ศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบด ีพร้อมด้วยรองคณบดฝ่ีายบรหิารและวางแผนพฒันา เข้าร่วมพิธเีปิดธนาคารกรงุไทย สาขามหาวทิยาลยับูรพา เมือ่

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา บริเวณหน้าส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบด ีพร้อมด้วย รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผนพฒันาเข้าพธิเีปิดการประชมุ

วชิาการระดบันานาชาต ิPULINET ครัง้ท่ี ๙ เมือ่วันท่ี ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ 

น. ณ ห้องแปซิฟิกแกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

การประกันคุณภาพการศึกษา
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  ดร.ยุทธนา จันทะขิน เข้าร่วมงานท�าบุญในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ ครบรอบ ๑๖ ปี ในวันที่ ๒๘ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณชั้น ๑ ห้อง IC 103 Dining Hall อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัย

บูรพา

  คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกจิการนสิิต ศษิย์เก่าสัมพันธ์ และสือ่สาร

องค์กรเข้าร่วม โครงการการแข่งขันวิ่ง การกุศล “GSC Mini Marathon” เส้นทาง 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา-หาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี 

จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี ดร.ปรัชญา แก้วแก่น และดร.วีระ ศิลปรัตนาภรณ์ 

ร่วมกันจัดรายการ วิทยุ  เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒  ณ สถานี วิทยุแห่ง

ประเทศไทย จังหวัดชลบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ของวิทยาลัยฯ

  คณบดวีทิยาลยัฯ พร้อมด้วย ดร.ปรชัญา แก้วแก่น เข้าร่วมงานท�าบญุวนัคล้าย

วันสถาปนาส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๒๕ ปี เมื่อวันที่ ๒๒ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ  ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น เข้าร่วมพิธีท�าบุญคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ�าปี ๒๕๖๒ เมื่อวัน

ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

กิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

  คณบดี คณาจารย์ และนิสิต วิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลป

วฒันธรรม "เวียนเทยีน เนือ่งในวันมาฆบชูา" เมือ่วนัที ่๑๙ กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ บริเวณลานธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
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  ดร.บุญรัตน์ โง้วตระกูล ศิษย์เก่าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ได้รับรางวัล

สภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รางวัลระดับดี) จากส�านักงาน

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ซึง่เป็นรางวลัทีม่อบให้กบันกัวจิยัทีส่�าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญา

เอก ท�างานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพ 

มหานครฯ

 ดาวเด่น RMCS

เกร็ดความรู้ RMCS

Neuropolitics 

จะเลือกใครไม่ง่ายเลย  สมองซับซ้อนเป็นขั้นตอน

เอกสารอ้างอิง
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     and  E conom i c  Cho i ce s  Re l y  on  Common  Neu r a l  Subs t r a t e s ?  A  S y s t ema t i c  Rev i ew  o f  t he  Eme r g i n g  

           Neuropolitics Literature. Frontiers in psychology, 7, 264. doi:10.3389/fpsyg.2016.00264

  มีหลักฐานการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีสมองหลายส่วน ได้แก่ 

lateral orbitofrontal cortex (LOFC) ventromedial prefrontal 

cortex (vmPFC), รวมทั้ง associated ventral striatum เกี่ยวข้อการ

ประมวลข้อมูลในสมองเพื่อการตัดสินใจ 

สมองกับการตัดสินใจ 

ในวันเลือกตั้ง

A brain area that influences electoral decisions ดร.ปรัชญา แก้วแก่น 
อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

ศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี
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